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Executive Summary 

The complex structure of a conglomerate like NKT Holding A/S means in the eyes of an in-

vestor that he/she seldom has a comprisable peer group for which the investor can assess the 

company’s fair value.  This in our eyes brings in front the necessity of a valuation. 

The subject of this thesis has been to assess a fair value of a stock in NKT Holding A/S on 

May 5. 2008 based on a strategic valuation of the company and the four subsidiaries: NKT 

Cables, Nilfisk-Advance, NKT Photonics and the joint venture owned NKT Flexibles.   

By means of a strategic analysis of the current market positions, the growth prospects of each 

company were projected. On the basis of this analysis it was estimated that NKT Cables 

would have a moderate growth-rate, based on the large percentage of NKT Cables turnover in 

the low voltage segment and the link between the slowdown in the building and housing sec-

tor.  

It was estimated that Nilfisk-Advance would have a growth rate slightly below the general 

worldwide economics growth, based on the fear of companies cutting down on replacing in-

dustrial cleaning equipments in times of economic slowdown. NKT Flexibles was estimated 

to grow at a very high rate based on the unusually good structural conditions within the oil-

drilling segment. NKT Photonics was estimated to grow at a very high rate based on the com-

pany’s high R&D costs.   

The analysis of the companies’ accounting-policy showed that their account overall is of a 

very high standard and in accordance with the preferable practices for analytical purposes. 

Thus, only a few corrections in their accounts were necessary.  

The analysis of key accounting figures combined with the strategic analyze helped us to make 

a budget for each of the four company’s turnover, which we summarized to a growth factor 

for the holding company and used this as a discount factor.   

On the basis of the aforementioned analyses NKT Holding were valued by the Discounted 

Cash Flow & Economic Value Added Model that gave us a value of DKK 463,2 pr. share, 

compared with the stock price at DKK 422 may. 5. We tested the models strengths and sensi-

tive against several factors her among changes in wacc, g and turnover. 

Consequently the conclusions of the thesis on the basis of the market conditions at the given 

time, and the modest upside from the traded price to the price we found were that we would 

recommend a Hold recommendation. 
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1. Indledning 
Der er skrevet meget om strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse gennem tiderne, at 

det til stadighed er et meget interessant emne at beskæftige sig med skyldes ikke mindst sel-

skabernes skiftende omgivelser, samt det faktum at værdiansættelsen ikke er en eksakt viden-

skab, men mere et spørgsmål om analytikerens fokus og prioritering.     

Den øgede internationalisering i samfundet, gør endvidere at selskaberne bliver mere kom-

plekse i deres opbygning, blandt andet af den grund at de i højere grad opererer på forskellige 

markeder gennem joint ventures, datterselskaber eller samarbejdspartnere.  

Den øgede kompleksitet gør det svært for almindelige investorer, at gennemskue selskabernes 

sande værdier, i det investoren ikke altid har adgang til de fulde oplysninger. Ofte beskæftiger 

selskaberne sig desuden med diversificerede aktiviteter, hvilket igen øger nødvendigheden af 

en værdiansættelse.  

Selskabet NKT Holding A/S er efter definitionerne et konglomerat, grundet forskelligheden 

og de markedsmæssige vilkår, som de underliggende selskaber opererer på. Tankegangen bag 

konglomerater er at selskabet kan overføre bestyrelsens/direktionens viden og kompetencer til 

andre mindre succesfylde diversificerede selskaber, for på den måde at mindske selskabets 

usystematiske risiko, samt tilføje det opkøbte selskab merværdi.  

NKT Holdings kompleksitet  

Virksomhedsopkøb var i 60’erne og 70’erne1 primært præget af selskabernes ønske om at 

sprede risiko, der var egentlig tale om en såkaldt konglomeratbølge, men også i de seneste 

årtier er der opstået mange konglomerater.  

Tendensen viser dog en klart faldende andel af konglomerater, ikke mindst påvirket af de se-

neste årtiers stigende fokusering på at skabe Shareholder Value.  

Begrebet Shareholder Value har fra begyndelsen af 90’erne været ledetråden for de amerikan-

ske aktionærer2. Det har medvirket til at man er begyndt at stille spørgsmål til hvorvidt det er 

aktieselskaberne eller aktionærerne, der skal mindske den virksomhedsspecifikke risiko også 

kaldet usystematiske risiko.  

                                                        

1 Strandgaard P. Jesper “Fusioner På Tværs -Fra Plan Til Praksis” 1998, s. 58 
2 Brealey & Meyers ”Principles of Corporate Finance” 2006, s. 165. 
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Shareholder Value har blandt andet medført et stigende krav fra aktionærernes side, om at 

selskaberne skal fokusere på dets kernekompetencer, og frasælge de forretningsområder der 

udskiller sig væsentligt fra selskabets primære forretningsområder, eller alternativt splitte sel-

skabet op i flere selvstændige selskaber. 

Argumentationen for så alligevel at opretholde konglomerater, er de synergieffekter, og den 

øgede risikospredning, et professionelt ledet selskab kan bidrage med til værdi for aktionæ-

rerne. Tankegangen kendes fra andre investeringer, som eksempelvis investeringsforeninger, 

hvor investoren lader det være op til en professionel porteføljemanager at udvælge de bedste 

investeringer inden for en given aktivklasse.  

Et konglomerat som NKT Holding, med den kompleksitet der følger med, er dog et meget 

spændende selskab at foretage en værdiansættelse på, i og med der ligger en betydelig udfor-

dring i at vurdere det brede spektrum af markedsmæssige forhold der har indflydelse på hele, 

eller dele af selskabet. Endvidere er NKT Holding yderst interessant, ud fra sammensætnin-

gen af de underliggende selskaber, der gennem tiden har gennemgået store forandringer.   

1.1 Problemformulering 
Formålet med denne afhandling er at vurdere og analysere relevante makro- og mikroøkono-

miske forhold, der påvirker de enkelte aktiviteter i NKT Holding, samt de underliggende sel-

skaber. For derigennem at blive i stand til at værdiansætte NKT Holding.  

Vi vil som udgangspunkt værdiansætte NKT Holding som et samlet selskab, og efterfølgende 

sætte denne værdiansættelse i relation til NKT Holdings markedsværdi på Københavns 

Fondsbørs.  

Vi vil gennem ovenstående analyse besvare følgende hovedproblemstilling: 

”Hvilken værdi vurderer vi, at en aktie i NKT Holding A/S skal estimeres 

til d. 5. maj 2008?”. 

Når en virksomhed værdiansættes, findes der grundlæggende to metoder at arbejde ud fra; 

teknisk- eller fundamentalanalyse, også kaldet strategisk regnskabsanalyse. Ved teknisk ana-

lyse tages der udgangspunkt i forskellige historiske økonomiske data, i forsøg på at forudsige 

den fremtidige udvikling.  
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En fundamentalanalyse tager ligeledes udgangspunkt i historiske data, men kombinerer disse 

med en vurdering af forskellige strategiske faktorer, med betydende indflydelse for selskabet.   

Til forskel fra den tekniske analyse, er fundamentalanalysen en samlet vurdering af selskabet, 

både med hensyntagen til de økonomiske data, selskabets omgivelser og strategi.  

Det er dermed muligt at opnå et mere realistisk billede af den fremtidige udvikling i det sel-

skab der ønskes værdiansat. Vi har derfor valgt at benytte os af den fundamentalanalytiske 

metode til værdiansættelse af NKT Holding A/S, og dets underliggende selskaber. 

Som nævnt afdækker den strategiske regnskabsanalyse de væsentligste faktorer der påvirker 

virksomheden både i dag og fremover. Grundlæggende findes disse faktorer på tre niveauer, 

hvor selskabets direkte indflydelse på de enkelte faktorer varierer meget. 

 De tre niveauer der er tale om er følgende: 

1. Samfundsøkonomisk-/Politisk niveau 

2. Branche niveau 

3. Selskabsspecifikke niveau 

Faktorer på det samfundsøkonomiske og politiske niveau, har selskabet i de fleste tilfælde 

ingen indflydelse på. Faktorer på dette niveau er dog alligevel yderst relevante for virksomhe-

den, da det eksempelvis er vigtigt for virksomheden konstant at følge udviklingen i lovgiv-

ning inden for selskabets arbejdsområder. Faktorer på dette niveau kan også være konjunktur-

udsving eller andre makroøkonomiske faktorer, der påvirker selskabet.  

På branche niveau har selskabet, i modsætning til førnævnte, større mulighed for indflydelse 

på de relevante faktorer. Særligt faktorer der påvirker selskabets konkurrencemæssige situati-

on er yderst væsentlige at afdække. Manglende indsigt i den konkurrencemæssige situation 

kan føre til at selskabets markedsposition forringes, hvorimod en dyb indsigt i konkurrencesi-

tuationen der giver en stærk markedsposition kan medføre flere positive tiltag for selskabet. 

Har selskabet eksempelvis gennem en stærk markedsposition opnået en stor forhandlingsstyr-

ke over for sine kunder, vil det påvirke selskabets indtjening positivt, da selskabet kan agere 

som prissætter.  
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Det modsatte er selvfølgelig en realitet hvis det er kunden der besidder den forhandlingsmæs-

sige fordel. Disse principper gælder i alle selskabets handelssituationer, og således også over-

for eventuelle underleverandører. 

For at blive i stand til at opretholde, eller udbygge, sin nuværende markedsposition, er selska-

bet nødsaget til at identificerer fremtidige konkurrenter på linje med de nuværende.  

Derved kan selskabet optimere sin strategi på baggrund af både de nuværende og fremtidige 

konkurrenter.  

På det selskabsspecifikke niveau, er det selskabets egne mål og strategier der er fokus på, og 

dermed også hvor gode ledelsen er til at opfylde disse. Selskabets strategi skal være afstemt 

med de før omtalte faktorer i branchen, da selskabet ved at fastlægge en strategi, vælger en 

vej og dermed også fravælger andre.  

Et indblik i et selskabs produktportefølje, er ligeledes af stor betydning i den strategiske regn-

skabsanalyse. Ofte vil udviklingen af et produkt gennemgå forskellige faser, fra at være likvi-

ditetskrævende i udviklingsfasen, til efterfølgende at være likviditetsgenererende, før det alt 

andet lige må udfases. Viden om produkterne i selskabets produktportefølje samt produkter 

under udvikling, er derfor yderst relevant til at forudsige selskabets fremtidige likviditet og 

markedsposition.    

Den strategiske regnskabsanalyse kombinerer som nævnt den strategiske analyse, der giver et 

fint indblik i den fremtidige vækst, med regnskabsanalysen, der kan fortælle os noget om ni-

veauet for denne vækst.  

Vi benytter os af regnskabs- og nøgletals analyse, til at belyse selskabets økonomiske forhold 

gennem de seneste fem år. For at gøre en sådan analyse valid, foretages en analyse af anvendt 

regnskabspraksis samt korrektioner for eventuelle skift i regnskabspraksis, for at sikre at regn-

skaberne er sammenlignelige over tid.   

IFRS udstikker rammerne for selskabers regnskaber. Dette betyder i praksis at der er mange 

variationsmuligheder for selskaberne, til fremstilling af det økonomiske resultat.  

På denne baggrund kan det muligvis også blive nødvendigt for os at korrigere i udvalgte regn-

skabsposter, for der igennem at opnå et mere analytisk retvisende billede af selskabets øko-

nomiske resultater.  
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Vi vil ved hjælp af nedenstående spørgsmål, besvare de førnævnte problemstillinger. 

Strategisk analyse: 

• Hvordan påvirker de samfundsmæssige faktorer NKT Holdings selskaber på 

indtjeningen? 

• Hvordan påvirkes den fremtidige indtjening i NKT Holdings selskaber af 

konkurrencesituationen? 

• Hvordan er de fremtidige indtjenings- og udviklingsmuligheder for NKT 

Holdings forskellige forretningsområder? 

Regnskabsanalyse 

• Er der forhold i selskabets regnskabspraksis som giver anledning til korrekti-

oner, for derved at opnå et mere retvisende billede af selskabets økonomiske 

situation? 

• Hvordan har den økonomiske udvikling været de seneste fem år, og hvordan 

tegner fremtiden for NKT Holdings selskaber, beskrevet ud fra en nøgletals-

analyse? 

Værdiansættelsen 

• Hvilken værdi har en aktie i NKT Holding A/S d. 5. maj 2008? 

• Hvilke faktorer kan påvirke værdiansættelserne? 

1.2 Metode- og modelvalg 
Følgende afsnit vil redegøre for vores metode- og modelvalg til løsning af den tidligere omtal-

te problemstilling. Vi vil præsentere den overordnede struktur i specialet, samt redegøre for de 

metodemæssige overvejelser vi har gjort os. Til slut vil dette afsnit præsentere de teorier og 

modeller, som vi har valgt til løsning af problemstillingerne.     
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1.2.1 Metode 
Afhandlingens struktur vil følge nedenstående Figur 1 som den viser, indledes der i afsnit 2, 

med en beskrivelse af NKT Holding og dets relevante underliggende selskaber, med hensyn 

til historie, organisation og ejerstruktur. Beskrivelsen danner senere grundlag for den videre 

strategiske analyse, som vil blive gennemgået i afsnit 3.   

Afsnittet følges af en analyse af de virksomhedsspecifikke-, branchemæssige- og samfunds-

mæssige forhold som har, eller ventes at have betydning for indtjeningen i selskaberne og den 

efterfølgende værdiansættelse af NKT Holding. 

Afsnittet vil beskrive de 100% ejede selskaber i koncernen NKT Cables, Nilfisk-Advance og 

NKT Photonics samt NKT Flexibles, som NKT Holding ejer 51 % af.  

Afsnit 4 vil indeholde en regnskabsmæssig gennemgang af NKT Holding og dets regnskabs-

praksis i perioden 2004-2007. Såfremt det findes nødvendigt, vil der blive foretaget korrekti-

oner i de pågældende regnskaber, som efterfølgende danner grundlag for værdiansættelsen. 

Afsnit 4 omfatter ligeledes en analyse af de driftsrelaterede nøgletal samt egenkapitalens ud-

vikling.  

I afsnit 5 vil budgettet for NKT Holding blive udarbejdet med udgangspunkt i de makro- og 

mikroøkonomiske forhold, som vi i vores strategiske analyse har vurderet har relevans for 

selskaberne. 

I afsnit 6 værdiansættes NKT Holding ud fra budgetterne, ved hjælp af DCF og EVA model-

lerne. Efterfølgende vil vi udarbejde en følsomhedsanalyse, for at se hvor følsom den fundne 

kurs er, i forhold til ændringer i forskellige variable.  

I afsnit 7 vil der blive konkluderet på de foregående analyser, samt foretaget en besvarelse af 

afhandlingens problemstilling. Efterfølgende vil vi kommentere på forhold som har ændret sig 

efter skæringsdatoen for vores dataindsamling, samt hvorledes disse har haft indflydelse på 

koncernen og aktiekursen.  
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1.2.2 Dataindsamling 

Den strategiske analyse i afsnit 3 er den kvalitative del af værdiansættelsen, fokusset vil her 

være på de bløde værdier i selskabet, værdier som ikke direkte kan måles og vejes, hvilket 

nødvendiggør en subjektiv stillingstagen til materialet.  Der vil ikke blive lagt særlig fokus på 

en diskussion af validiteten af dataene, da disse som før nævnt er subjektive.  

Kvalitative data er hentet fra NKT Holdings årsregnskaber, som fyldestgørende giver et godt 

indblik i de forskellige gruppers produkter, markeder og eksponering, derudover vil meget af 

dataene komme fra pressemeddelelser, analyser fra diverse finanshuse, avisartikler, hjemme-

sider samt fra konkurrerende selskaber. Vi har i samråd med analytikere og rådgivere, stillet 

os kritiske overfor relevansen og pålideligheden af disse data. 

Gennem afsnit 4 vil der primært blive benyttet data af kvantitativ karakter dvs. data der er 

direkte målbare. Det er derfor nødvendigt at forholde sig kritik overfor datas anvendelighed, 

pålidelighed og ikke mindst relevans.  

Datas karakter er således, vi vil foretage korrektioner der hvor det findes nødvendigt, for i 

vores øjne at give en mere retvisende regnskabsanalyse.  

De kvantitative data stammer fra NKT Holdings regnskaber, koncernen har gennem et omfat-

tende corporate governance program3 lagt stor vægt på åbenhed og gennemsigtighed for inte-

ressenter, hvorfor koncernens data er af en høj kvalitet. 

 

 

 

 

                                                        

3 NKT Globale perspektiver 2007; s. 8-9 
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Figur 1 - Opgavens struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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1.2.3 Modelvalg 

I følgende afsnit vil vi kort præsentere de modeller og metoder vi har valgt at benytte os af, til 

at kaste lys på vores problemstilling. Modellerne og den anvendte metode vil blive beskrevet i 

dybden, i de enkelte afsnit senere i afhandlingen.   

1.2.3.1 Strategisk analyse 

Til analysen af de omverdensforhold der kan have betydende indflydelse på koncernens frem-

tidige situation, vil vi tage udgangspunkt i PESTEL-modellen. Grunden til at vi har taget 

PESTEL frem for PEST, er at især NKT Flexibles samt NKT Cables begge er påvirket af mil-

jø- og lovgivningsmæssige faktorer. Den strategiske analyse udføres på selskabsniveau på 

grund af forskelligheden af selskabernes produkter og markedsforhold. 

Til at analysere konkurrencesituationen i de forskellige brancher, som NKT Holdings selska-

ber opererer i, benyttes Porters Five Forces. Modellen er skabt til analyse på brancheniveau, 

men kan uden videre anvendes virksomhedsorienteret, for derigennem at klarlægge de kon-

kurrencemæssige kræfter i branchestrukturen. 

Med udgangspunkt i ovenstående model, samt Porters generiske konkurrencestrategier, sættes 

selskabets strategiske valg i relation til brancheforholdene. Hvorefter branchens fremtidige 

indtjeningsmuligheder analyseres.  

Selskabets produktportefølje analyseres med udgangspunkt i BCG-matricen. I matricen place-

res selskabets produkter, afhængigt af markedsandel og markedsvækst. Dette gør det muligt at 

vurdere selskabets markedsposition.  

Ud fra den samlede analyse af selskabets produktportefølje, vil det ligeledes være muligt at 

bedømme potentialet af selskabets fremtidige udviklings- og indtjenings muligheder, med den 

nuværende produktstrategi.  

Den strategiske analyse af selskabet afsluttes med en samlet vurdering af styrker og svaghe-

der, hvilket foretages ved hjælp af SWOT-analysen. 

1.2.3.2 Regnskabsanalyse 

Regnskaberne for NKT Holding gennemgås med hensyntagen til dansk og internationale 

regnskabsstandarder, og de af foreningen for danske revisorer udgivet regnskabsvejledninger.  

Eventuelle korrektioner foretages i de enkelte regnskaber for at øge den analytiske værdi.   

Regnskabsanalysen vil dække perioden 2004-2007. 
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1.2.3.3 Værdiansættelse 

Til værdiansættelse af NKT Holding og dets selskaber, benytter vi os af EVA og DCF model-

lerne. Begge modeller bør hvis de er brugt korrekt give det samme resultat, og vil derfor blive 

brugt som indbyrdes kontrol.  

Til værdiansættelse er DCF-modellen højst sandsynlig bedre, da den er mere robust overfor 

anvendt regnskabspraksis end EVA-modellen, dette vil vi komme nærmere ind på senere i 

opgaven. EVA-modellen er derimod bedre ud fra et ledelsesmæssigt hensyn da den måler den 

”sande” værdiskabelse. 

1.3 Afgrænsning 

• Vi har afgrænset os fra at medtage regnskabstal længere tilbage end 2003, af 

de to primære årsager at en længere tidsperiode ikke vil give et os bedre for-

udsætninger for en mere nøjagtig analyse, samt at historiske tal ikke altid er 

en indikation for fremtidig indtjening.  

 

• Vi har afgrænset os fra at værdiansætte hvert enkelt datterselskab for sig selv, 

da regnskabstal på datterselskabs niveau ikke er offentligt tilgængeligt. Vi har 

derfor valgt at korrigere regnskabstallene, og på baggrund af disse, samt vo-

res strategisk analyse at lave budgettet som danner grundlag for den senere 

værdiansættelse. 

2. Virksomhedsbeskrivelse 

Dette afsnit vil indeholde en præsentation af NKT koncernens selskaber, deres forretningsom-

råder, strukturelle udvikling og økonomiske resultater gennem de seneste år. 

Formålet med virksomhedspræsentationen er at give en forståelse af koncernens selskaber, for 

at få en klar forståelse af deres forretningsområder og betydning for NKT koncernens regn-

skabsmæssige resultater, samt strategiske planer.  

Afsnittets formål er endvidere at skabe fundamentet for den strategiske analyse, der vil omfat-

te NKT koncernens historiske udvikling, ledelses-, ejer- og organisatoriske forhold.   
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2.1 NKT Holding A/S’ historiske udvikling 

NKT Holding A/S kan datere sin historie tilbage til 1891 da H.P. Prior grundlagde Nordisk 

Elektrisk Ledningstraad- og Kabelfabrik.  

Prior var i 1890 vendt hjem til Danmark efter et 2-årigt ophold i USA, hvor han primært hav-

de arbejdet i en forsøgsafdeling hos Thomas A. Edison, der på daværende tidspunkt blev be-

tragtet som foregangsmand indenfor udnyttelsen af elektricitet.  

Prior indså, hvilke fremtidsperspektiver der lå indenfor elektricitetens udbredelse og dens 

anvendelse, og derved opstod ideen til egen industriel produktion af elektriske ledningstråde 

og kabler.  

I 1894 ændrede selskabet navn fra Nordisk Elektrisk Ledningstraad- og Kabelfabrik til Nor-

disk Kabelfabrik4, de efterfølgende år blev både sortimentet og produktionen udvidet og i 

1898 blev kapaciteten forøget da en ny fabrik, placeret i Middelfart blev indviet. Samme år 

stiftes aktieselskabet Nordisk Kabel- og Traadfabrik A/S, som overtager samtlige aktiviteter 

fra Nordisk Kabelfabrik. 

NKT koncernen vokset sig siden hen større og større, hovedsagligt gennem organisk vækst og 

relaterede opkøb. Selskabets fokus var indtil 1980’erne primært indenfor den lavteknologiske 

kabelindustri. I 1980 påbegynder NKT koncernen produktion af optiske fibre og fiberoptiske 

kabler.  

NKT koncernen opkøber i 1989 Fisker & Nielsen A/S (senere Nilfisk-Advance), og et nyt 

forretningsområde tilføjes hermed til koncernen. NKT Cables påbegynder i 1991 produktion 

af højtryksrør til offshore industrien, NKT Holding indgår i 1999 et joint venture med norske 

Stolt Comex Seaway S.A. (senere Acergy) om et 51% / 49% ejerandel af NKT Flexibles I/S 

som samtidig bliver udskilt fra NKT Cables gruppen. 

NKT koncernen solgte i 2000 sin ejerandel på ca. 62% af teknologivirksomheden GIGA A/S, 

som NKT Holding gennem sin ejerandel på 63,25% af I.C. Holding A/S ejede; salget indbrag-

te NKT Holding en ekstraordinær avance på DKK 4,6 mia. efter skat.5 

                                                        

4 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Om+NKT/NKT+100+år 
5 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Investor/Fondsbørsmeddelelser/Intel+køber+GIGA+-

+et+selskab+i+NKT+koncernen 
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Gennem årene 2000-2007 har NKT Holding ikke tilkøbt eller udbygget dets forretningsområ-

der, koncernen har derimod foretaget en række ændringer indenfor de eksisterende grupper 

som vil blive beskrevet i deres selvstændige afsnit. 

NKT Holding har siden 2004 fulgt dets ”Upgrade to Next Level” strategi, en strategi der ho-

vedsagligt bygger på at ekspandere de tre primære forretningsområder i industrikoncernen: 

NKT Cables, NKT Photonics og NKT Nilfisk-Advance gennem organisk vækst, såvel som 

opkøb. 

Det joint venture ejede selskab, NKT Flexibles var i strategiplanen for 2004-2008 ”Upgrade 

to Next Level” ikke indbefattet af koncernens primære fokusområder, hvilket gjorde at NKT 

koncernens engagement i aktiviteten ifølge strategiplanen på sigt skulle udfases.  

Strategiplanen ”Building Power” for 2008-2012 går dog imod den tidligere strategiplan på det 

punkt, idet ledelsen ikke længere har en decideret målsætning om at stoppe dets engagement i 

NKT Flexibles, men som det står formuleret i strategiplanen ”Der anvendes ikke længere res-

sourcer på at placere NKT Flexibles i en ny ejerstruktur”6. 

NKT koncernens struktur, med geografisk placering og ejerforhold ser således ud primo 2008: 

Figur 2 – Koncernoversigt   

 

Kilde: www.nkt.dk, egen tilvirkning 

 

                                                        

6 NKT strategi 2008-2012 ”Building Power” s. 3 
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Den samlede omsætning for NKT Holding i årene 2003

ses på grafen har den gennemsnitlige omsætningsvækst været på 13,2 % årlig

gende EBIT-margin, som må siges at være imponerende. 

2003 til 8,4% i 2007, svarende til en vækst på 430% over årene. 

Omsætningsvæksten har dog de seneste år primært været drevet frem af akkvisitioner ind

for områderne NKT Nilfisk-Advance og NKT Cables, gruppernes akkvisitioner vil blive b

skrevet under deres separate afsnit.

Figur 3 Vækst i omsætning og EBIT

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007 

Omsætningen steg i 2007 med DKK 2.710 mio. sammenlignet med 2006, heraf stammer de 

DKK 1.549 mio. fra akkvisitioner svarende til 57,2

ser og forex oplevede NKT Holding i 2007 en organisk vækst på 11%, svarende til  DKK 

1.167 mio..   

Omsætningen for regnskabsåret 2007 er i Figur 4

xibles indgår ikke i denne opdeling, da selskabet som følge af at det konsolideres one

ikke er indeholdt i koncernens omsætning. 
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Den samlede omsætning for NKT Holding i årene 2003-2007 fremgår af Figur 3

ses på grafen har den gennemsnitlige omsætningsvækst været på 13,2 % årlig

margin, som må siges at være imponerende. EBIT-marginen er vokset fra 1,6% i 

% i 2007, svarende til en vækst på 430% over årene.  

Omsætningsvæksten har dog de seneste år primært været drevet frem af akkvisitioner ind

Advance og NKT Cables, gruppernes akkvisitioner vil blive b

skrevet under deres separate afsnit. 

Vækst i omsætning og EBIT-margin i perioden 2003-2007 

lde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007  

ed DKK 2.710 mio. sammenlignet med 2006, heraf stammer de 

akkvisitioner svarende til 57,2%. Korrigeret for påvirkninger i metalpr

ser og forex oplevede NKT Holding i 2007 en organisk vækst på 11%, svarende til  DKK 

regnskabsåret 2007 er i Figur 4 delt op på de forskellige grupper, NKT Fl

xibles indgår ikke i denne opdeling, da selskabet som følge af at det konsolideres one

ikke er indeholdt i koncernens omsætning.  
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Figur 3 Som det kan 

ses på grafen har den gennemsnitlige omsætningsvækst været på 13,2 % årligt, og en støt sti-

marginen er vokset fra 1,6% i 

Omsætningsvæksten har dog de seneste år primært været drevet frem af akkvisitioner inden-

Advance og NKT Cables, gruppernes akkvisitioner vil blive be-

 

ed DKK 2.710 mio. sammenlignet med 2006, heraf stammer de 

%. Korrigeret for påvirkninger i metalpri-

ser og forex oplevede NKT Holding i 2007 en organisk vækst på 11%, svarende til  DKK 

delt op på de forskellige grupper, NKT Fle-

xibles indgår ikke i denne opdeling, da selskabet som følge af at det konsolideres one-line 
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Figur 4 – NKT Holdings omsætningsfordel

Kilde: Egen tilvirkning 

NKT aktiens pålydende værdi er DKK 20 og aktiekapitalen er DKK 467.367.580. Der er u

stedt 23.718.379 stk. aktier, NKT har én aktieklasse og ingen aktionærer har særlig rettigh

der.7  

NKT havde primo 2008, omkring 20.00

deres som værende flydende, hvilket vil sige at selskabet ikke er bekendt med at nogle inv

storer er forpligtet af vedtægter der umuliggøre et salg. 

Danske aktionærer menes at repræsentere 48% af aktiekap

anslås at være ejet af udenlandske aktionærer. Aktionæ

                                                        

7 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Investor

42,77%

Omsætning fordelt på selskaber
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omsætningsfordeling i 2007 

NKT aktiens pålydende værdi er DKK 20 og aktiekapitalen er DKK 467.367.580. Der er u

stedt 23.718.379 stk. aktier, NKT har én aktieklasse og ingen aktionærer har særlig rettigh

NKT havde primo 2008, omkring 20.000 navnenoterede aktionærer, hele aktiekapitalen vu

deres som værende flydende, hvilket vil sige at selskabet ikke er bekendt med at nogle inv

storer er forpligtet af vedtægter der umuliggøre et salg.  

Danske aktionærer menes at repræsentere 48% af aktiekapitalen, mens de resterende 52% 

anslås at være ejet af udenlandske aktionærer. Aktionærfortegnelsen er illustreret i

                

http://www.nkt.dk/dk/Menu/Investor 

56,37%
0,83%

Omsætning fordelt på selskaber

NKT Cables Group

Nilfisk-Advance

NKT Photonics Group
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NKT aktiens pålydende værdi er DKK 20 og aktiekapitalen er DKK 467.367.580. Der er ud-

stedt 23.718.379 stk. aktier, NKT har én aktieklasse og ingen aktionærer har særlig rettighe-

0 navnenoterede aktionærer, hele aktiekapitalen vur-

deres som værende flydende, hvilket vil sige at selskabet ikke er bekendt med at nogle inve-

italen, mens de resterende 52% 

rfortegnelsen er illustreret i Figur 5.  

NKT Cables Group

Advance

NKT Photonics Group
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Figur 5 – Aktionærsammensætning 

 

Kilde: www.nkt.dk  

2.1.1 Nilfisk-Advance  

NKT koncernen overtog i 1989 støvsugerproducenten Fisker & Nielsen A/S, efterfølgende 

har selskabet, senest i 2008, fortaget en lang række akkvisitioner af selskaber i branchen over 

hele verden.  

Siden 1989 har selskabet overtaget det amerikanske Advance Machine Company, U.S. Pro-

ducts, svenske Electrolux’s Euroclean-division, italienske CFM, Ecologica, danske ALTO og 

kinesiske Viper. Gennem nævnte akkvisitioner har selskabet formået at placere sig blandt de 

største udbydere af professionelle rengøringsmaskiner i verden.  

I 1994 ændrede selskabet navn fra Fisker & Nielsen A/S til Nilfisk A/S, som bibeholdes indtil 

1998 hvor selskabet får sit nuværende navn, Nilfisk-Advance. Ændringen til det nuværende 

navn, var en del af rekonstruktionsprocessen der blev iværksat i 1995, efter overtagelsen af 

det amerikanske selskab Advance Machine Company Inc. 

Nilfisk-Advance er ultimo 2007 et verdensomspændende selskab, som beskæftigede næsten 

5.000 ansatte, heraf 650 i Danmark.   
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Figur 6 - Nilfisk-Advances globale tilstedeværelse

Kilde: NKT Holding A/S’ Årsrapport 2006

Nilfisk-Advance råder over produktionsfaciliteter i seks forskellige lande, samt egne salgsse

skaber i 36 lande. Ambitionen er at udvide til nye markeder, for derved over en 5

ode at være repræsenteret af i omegnen af 50 egne salgsselskaber.  

Selskabets produktportefølje spænder bredt indenfor rengøringsmaskiner til både industrien 

og den private forbruger. Som udgangspunkt kan selskabets forretning opdeles indenfor tre 

forretningsområder.  

• Det kommercielle marked

De kommercielle produkter omfat

le tænkelige former for gulvbelægning. Målgruppen er professionelle reng

ringsvirksomheder og virksomheder med eget rengøringspersonale.

kommercielle produkter udbyder Nilfisk

enhver professionel rengøringsvirksomheds specifikke behov. 

 

• Det industrielle marked

De industrielle produkter omfatter specialiserede rengøringsløsninger til i

dustrianlæg. Løsningerne

der findes eksempler på anlæg til rengøring a

teter til bil- og fødevarefabrikker.  
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Advances globale tilstedeværelse 

Kilde: NKT Holding A/S’ Årsrapport 2006 

Advance råder over produktionsfaciliteter i seks forskellige lande, samt egne salgsse

skaber i 36 lande. Ambitionen er at udvide til nye markeder, for derved over en 5

ode at være repræsenteret af i omegnen af 50 egne salgsselskaber.   

elskabets produktportefølje spænder bredt indenfor rengøringsmaskiner til både industrien 

og den private forbruger. Som udgangspunkt kan selskabets forretning opdeles indenfor tre 

Det kommercielle marked 

De kommercielle produkter omfatter professionelle rengøringsmaskiner til a

le tænkelige former for gulvbelægning. Målgruppen er professionelle reng

ringsvirksomheder og virksomheder med eget rengøringspersonale.

kommercielle produkter udbyder Nilfisk-Advance produkter der kan opfy

enhver professionel rengøringsvirksomheds specifikke behov.  

Det industrielle marked 

De industrielle produkter omfatter specialiserede rengøringsløsninger til i

læg. Løsningerne i dette forretningsområde spænder meget bredt

mpler på anlæg til rengøring af alt fra sterile laboratoriefacil

og fødevarefabrikker.   
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Advance råder over produktionsfaciliteter i seks forskellige lande, samt egne salgssel-

skaber i 36 lande. Ambitionen er at udvide til nye markeder, for derved over en 5-6 årig peri-

elskabets produktportefølje spænder bredt indenfor rengøringsmaskiner til både industrien 

og den private forbruger. Som udgangspunkt kan selskabets forretning opdeles indenfor tre 

ter professionelle rengøringsmaskiner til al-

le tænkelige former for gulvbelægning. Målgruppen er professionelle rengø-

ringsvirksomheder og virksomheder med eget rengøringspersonale. På de 

Advance produkter der kan opfylde 

De industrielle produkter omfatter specialiserede rengøringsløsninger til in-

get bredt, og 

alt fra sterile laboratoriefacili-
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• Private forbrugere 

Produkterne til den private forbruger består blandt andet af de klassiske Ni

fisk støvsugere, samt ALTO højtryksspulere

Nilfisk-Advance procentvise salg, inden

som illustreret på nedenstående Figur 7

Figur 7 - Salg fordelt på Nilfisk-Advances tre forretningsområder

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007

Omsætningen og resultatet efter skat i Nil

illustreret i Figur 8. 

De seneste syv år har selskabet haft en gennemsnitlig årlig omsæ

hvor især opkøbet af ALTO i 2004 har bidraget positivt til omsætnin
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Produkterne til den private forbruger består blandt andet af de klassiske Ni

gere, samt ALTO højtryksspulere.  

dvance procentvise salg, inden for de enkelte forretningsområder, 

ustreret på nedenstående Figur 7.   

Advances tre forretningsområder 

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007  

ultatet efter skat i Nilfisk-Advance, har de seneste syv 

år har selskabet haft en gennemsnitlig årlig omsætningstilvækst på 1

hvor især opkøbet af ALTO i 2004 har bidraget positivt til omsætningen. 
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Produkterne til den private forbruger består blandt andet af de klassiske Nil-

de enkelte forretningsområder, var i 2007 fordelt 

 

 år udviklet sig som 

tningstilvækst på 14,9%, 
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Figur 8 - Omsætning og resultat i Nilfisk
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Kilde: Nilfisk-Advances årsregnskaber 2001

Geografisk set stammer langt størstedelen af omsætningen i Nilfisk

ske marked, mens det på produktsiden

mest solgte. 

Figur 9 - Geografisk salgsfordeling

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007                      

  

2.1.2 NKT Cables  

NKT Cables udvikler, producerer og sælger energikabler og kabelsystemer til eltransmission 

(højspændingskabler og tilbehør), eldistribu

elinstallation (lavspændingskabler). 
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Omsætning og resultat i Nilfisk-Advance 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Netto Oms. i mio kr. (venstre) Årets resultat efter skat i mio kr. (højre)

Advances årsregnskaber 2001-2007 

Geografisk set stammer langt størstedelen af omsætningen i Nilfisk-Advance fra det europæ

ske marked, mens det på produktsiden er salget af gulvbehandlingsmaskiner

Geografisk salgsfordeling                                Figur 10 - Salg fordelt på produkter

                 

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007                        Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007 

NKT Cables udvikler, producerer og sælger energikabler og kabelsystemer til eltransmission 

ngskabler og tilbehør), eldistribution (mellemspændingskabler og tilbehør) samt til 

llation (lavspændingskabler).  
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Advance fra det europæi-

er salget af gulvbehandlingsmaskiner, der er selskabets 

Salg fordelt på produkter 

 

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007  

NKT Cables udvikler, producerer og sælger energikabler og kabelsystemer til eltransmission 

tion (mellemspændingskabler og tilbehør) samt til 
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NKT Cables producerer derudover også fiberbaserede høj

ningskabler til elsektoren, et system der gør det muligt at udnytte kablernes kapacitet maks

malt.  

Hvis man leder for meget strøm gennem et hø

hvorved plastisoleringen bliver så blød at kablet bryder sammen.  

Selskabet producerer udover de ovennævnte kabler o

ret nedenfor i Figur 11, et af de områder hvor NKT Cab

ledninger til højhastighedsbaner samt OPGW

på nuværende tidspunkt har mindre indflydelse på omsætningen.

Figur 11 - Salg fordelt på produkter

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007 

NKT Cables er det selskab i koncernen med den største omsætning, Cables omsatte i 2007 for 

DKK 7.624 mio. svarende til ca. 56% af NKT Holdings omsætning. 

NKT Cables har siden koncernens fødsel, været en af de ledende aktører i forbindelse med 

elektrificeringen af Danmark. Det er 

til at skabe det NKT Holding vi kender i dag.

Selskabet tog i 1999 det første skridt, mod at blive en global aktør, ved købet af den tyske 

kabelproducent F&G Kabelwe

center i selskabet.  NKT Cables har i dag produktion i fem europæiske lande samt i Kina.

NKT Cables opererer indenfor flere europæiske markedssegmenter, med primær hovedvægt 

på el- og energisektoren. Høj-

skaber eller deres hovedentreprenør
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NKT Cables producerer derudover også fiberbaserede høj- og mellemspændings overvå

ningskabler til elsektoren, et system der gør det muligt at udnytte kablernes kapacitet maks

Hvis man leder for meget strøm gennem et højspændingskabel, vil kablet blive for varmt, 

hvorved plastisoleringen bliver så blød at kablet bryder sammen.   

Selskabet producerer udover de ovennævnte kabler også en række mindre serier, som

, et af de områder hvor NKT Cables satser på er nicheområderne kør

ledninger til højhastighedsbaner samt OPGW-produkter (Optical Ground Wires), hvilke dog 

på nuværende tidspunkt har mindre indflydelse på omsætningen. 

Salg fordelt på produkter 

skab 2007  

NKT Cables er det selskab i koncernen med den største omsætning, Cables omsatte i 2007 for 

DKK 7.624 mio. svarende til ca. 56% af NKT Holdings omsætning.  

NKT Cables har siden koncernens fødsel, været en af de ledende aktører i forbindelse med 

lektrificeringen af Danmark. Det er kabel-divisionen der har været den primære bidragsyder 

til at skabe det NKT Holding vi kender i dag. 

Selskabet tog i 1999 det første skridt, mod at blive en global aktør, ved købet af den tyske 

kabelproducent F&G Kabelwerke, som siden har fungeret som højspændingskompetence

center i selskabet.  NKT Cables har i dag produktion i fem europæiske lande samt i Kina.

NKT Cables opererer indenfor flere europæiske markedssegmenter, med primær hovedvægt 

- og mellemspændingskabelprodukterne, henvender sig til else

hovedentreprenører, disse produkter udgør ca. 34% af omsætningen. 
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De primære markeder for NKT Cables’ høj- og mellemspændingskabler er Skandinavien, 

Tyskland, England, Nederlandene, Rusland, Spanien og Mellemøsten8.  

Markedet for høj- og mellemspændingskabler, er stort set upåvirket af de generelle makro-

økonomiske forhold, da investeringer indenfor disse områder er cykliske investeringer, da 

disse kabler har en forventet levetid på 40 år, og der skal fornys uanset den aktuelle konjunk-

tur.   

Lavspændingskabler sælges primært gennem elgrossister til elinstallatører til anvendelse i 

byggeindustrien, eller direkte til industrien, denne gruppe udgør 45% af omsætningen. 

Markedet for lavspændingskabler er i høj grad påvirket af aktiviteten indenfor byggebran-

chen, en faldende byggeaktivitet har derfor stor indflydelse på afsætningen af disse produkter.  

De primære markeder for lavspændingskabler er Skandinavien, Østeuropa og England. 

De resterende 21% af omsætningen er relateret til nicheprodukter, heraf indgår de tidligere 

omtalte køreledninger til højhastighedstoge og ledninger til bilindustrien, dette er områder, 

inden for hvilken NKT Cables har udviklet særlige kompetencer der matcher disse sektorer.  

NKT Cables har gennem årene opkøbt en række kabelproducenter i Europa, og moderniseret 

dem, så gruppen i dag fremstår som en topmoderne kabelproducent med fokus på fremstilling 

af kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser, ikke mindst ved at mindske den arbejdsin-

tensive produktion.   

Gruppens geografiske omsætning er illustreret ved Figur 12, sammenholdt med den ovenstå-

ende beskrivelse af forholdene på markederne, ser gruppens forretningsgrundlag knap så sår-

bart ud, overfor den faldende afsætning af lavspændingskabler på det skandinaviske og engel-

ske marked, da det østeuropæiske marked aftager 28%. 

                                                        

8 NKT Holdings årsrapport 2007 
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Figur 12 - Salg fordelt på geografier

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007 

 

2.1.3 NKT Photonics 

NKT Photonics repræsenterer NKT’

beroptiske produkter. NKT Photonics består af fire selskaber, der alle beskæftiger sig med at 

udvikle og fremstille avancerede komponenter, lyskilder og måleudstyr, baseret på optisk

berteknologi. NKT Photonics gruppen beskæftiger i sine selskaber i alt i omegnen af 150 

medarbejdere.   

Figur 13 – NKT Photonics struktur

Kilde: Egen tilvirkning  

 

 

 

 

Værdiansættelse af NKT Holding A/S                                                         
___________________________________________________________________________

Salg fordelt på geografier 

lde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007  

NKT Photonics repræsenterer NKT’s satsning på at skabe forretningsaktiviteter inden

beroptiske produkter. NKT Photonics består af fire selskaber, der alle beskæftiger sig med at 

udvikle og fremstille avancerede komponenter, lyskilder og måleudstyr, baseret på optisk

NKT Photonics gruppen beskæftiger i sine selskaber i alt i omegnen af 150 

NKT Photonics struktur 
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Crystal Fibre 

Selskabet fremstiller fiberlaser komponenter, der muliggør fremstilling af fiberlasere med en 

meget høj lysstyrke. Lasere af denne art anvendes primært i industrien til svejsning, skæring, 

præcisionsboring og opmærkning.  

Markedet for disse produkter har eksisteret de seneste årtier, og langt de fleste af Crystal Fib-

res produkter findes dermed på det etablerede marked for laserprodukter.  

Crystal Fibre fremstiller derudover mikrostrukturerede optiske fibre, hvis anvendelsesmulig-

heder er endnu bredere end de fibre der i dag anvendes til telekommunikation.  

KOHERAS 

Selskabet beskæftiger sig med fremstilling og udvikling af ultra-præcise lasere (hvidlyskil-

der). Lasere af denne type benyttes primært som instrumenter til måleopgaver af forskellig art.  

Konkrete anvendelsesområder for ultra-præcise lasere kan eksempelvis være vindhastigheds-

målere i fly eller vindmølleparker, til overvågning af grænser, kystområder, olieledninger 

eller udforskning og overvågning af oliereservoirer.  

Produkterne i KOHERAS portefølje er generelt på et tidligt stadie, og produkternes forskelli-

ge anvendelsesmuligheder er endnu ikke for alvor slået igennem. Det er et marked der forven-

tes at udvikle sig kraftigt de kommende år.  

KOHERAS har indgået partnerskaber omkring udviklingen af hvidlyskilder med flere førende 

producenter, herimellem blandt andet Leica Microsystems på mikroskopiområdet, der anven-

der lasere til præcisionsmåling.  

LIOS Technology 

Selskabet fremstiller og distribuerer temperaturmålesystemer, der primært anvendes til brand-

overvågning af højrisiko bygningskonstruktioner, eksempelvis tunneller. Herudover finder 

produktet også anvendelse i forbindelse med overvågning af oliebrønde og højspændingskab-

ler.   

I 2007 lykkedes det LIOS Technology for alvor at slå igennem inden for overvågning af høj-

spændingskabler, hvilket har gjort selskabet til en af de absolut førende på dette område.   
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Vytran 

Vytran er det seneste skud på stammen af selskaber under NKT Photonics. Selskabet blev d. 

1. februar 2008 overtaget af NKT Photonics, og er oprindeligt etableret i 1989. Inden den ful-

de overtagelse af selskabet i 2008, havde NKT Photonics en ejerandel på 25%9.  

Selskabet beskæftiger ca. 30 medarbejdere, og producerer udstyr til håndtering af fibre, her-

under splejsning, for- og efterbehandling samt test af fibre.  

2.1.4 NKT Flexibles 

NKT Flexibles indgår i NKT koncernen som et 51% ejet selskab, medejeren er den norske 

offshore-entreprenør Acergy som ejer 49%. 

NKT Flexibles udvikler, fremstiller og sælger fleksible offshore rørsystemer til hovedsagligt 

olieindustrien. De fleksible rørsystemer benyttes til udvinding af olie og gas fra felter på ha-

vets bund, og frem til en produktionsplatform eller et transportfartøj. NKT Flexibles fremstil-

ler bøjelige rør der på nuværende tidspunkt kan installeres helt ned til 1,5-2 kilometers vand-

dybde. 

NKT Flexibles blev etableret i 1999 som et joint venture mellem NKT Holding A/S og Stolt 

Comex Seaway S.A. (senere Acergy) og forlod hermed NKT Cables gruppen. NKT Flexibles 

overgik i 2005 til at være et associeret selskab, da ejerne gik fra at have en bestemmende til 

betydelig indflydelse i virksomheden. Dette medførte at NKT Flexibles fra regnskabsåret 

2005, ikke længere indgik fuldt ud i det konsoliderede regnskab for NKT koncernen.10  

NKT Flexibles kan datere sin know-how tilbage til 1967, da NKT Holding påbegyndte udvik-

lingen af verdens første kommercielle fleksible stålrør, som de 1968 installerede mellem Is-

land og Vestmannaeyjar (en lille ø ud for Islands kyst), røret var et 14 km. langt vandrør, som 

stadig benyttes i dag.11    

NKT Flexibles realiserede i 2007 en omsætning på DKK 1.237 mio., svarende til en organisk 

vækst på 40% i forhold til omsætningen i 2006 på DKK 884 mio. Omsætningen i 2007 svare-

de til produktion ved fuld kapacitetsudnyttelse.  

                                                        

9   http://www.nkt.dk/dk/Menu/Koncernen/Vytran 
10 NKT Holdings årsrapport 2004 
11 NKT Flexibles nyhedsbrev ”Flexpress” 28/04-2008 
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Markedet for fleksible rørsystemer har de seneste år oplevet en eksplosiv vækst, idet den høje 

oliepris har gjort tidligere urentable olieboringer rentable, samtidig med at olieselskaberne i 

årevis har underinvesteret i sektoren. Det fleksible rørmarked var i årene 1990-2005 meget 

trængt12, grundet en lav oliepris.  

Som det kan ses på Figur 14 er der en stærk korrelation mellem efterspørgslen efter subsea 

produkter13 og olieprisen, NKT Flexibles skønner at en oliepris over USD 50 pr. tønde i 2008 

gør det attraktivt at igangsætte nye aktiviteter for olieselskaberne. 

Figur 14 - Sammenhæng mellem ordrebog og oliepris 

 

Kilde: NKT Holdings kvartalsregnskaber 2004-2007, egen tilvirkning 

De vigtigste markeder for fleksible undersøiske rør findes i Atlanterhavet ud for Brasilien 

(cirka halvdelen af verdensmarkedet), Vestafrika og i Nordsøen.  

Andre betydelige markeder findes i Den Mexicanske Golf, Asien og Australien.  NKT Fle-

xibles er efter indgåelse af en omfattende aftale med det brasilianske olieselskab Petrobras, 

repræsenteret på samtlige markeder.   

                                                        

12  Nordea “Equity Research – NKT Holding” 10-01-2007 
13 Fællesbetegnelse på undervands produkter, anvendt til olieindustrien, heriblandt fleksible-

rørsystemer. 
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3. Strategisk analyse 
Den strategiske analyse af selskaberne NKT Cabels, NKT Flexibels, Nilfisk-Advance og 

NKT Photonics, har til formål at fastlægge de væsentligste faktorer der påvirker selskabernes 

drift og fremtidige indtjeningsforhold.  

Konklusionerne fra den strategiske analyse muliggør en kvalificeret vurdering af selskabernes 

udviklingsmuligheder, der sammenholdt med regnskabsanalysen danner udgangspunktet for 

værdiansættelsen af selskaberne.  

De enkelte selskaber analyseres hver især. De respektive afsnit indledes med en analyse af de 

generelle samfundsforhold der kan have betydning for selskabet, og følges op af en branche-

analyse, samt en analyse af de selskabsspecifikke forhold. Informationsindsamling til den 

strategiske analyse er stoppet d. 5. maj 2008.  

Indledningsvis introduceres de anvendte modeller, modellerne anvendes herefter uden nærme-

re omtale i de respektive afsnit for de enkelte selskaber. 

Omverdensforhold har de enkelte selskaber ingen direkte indflydelse på, disse er dog alligevel 

af stor betydning for selskaberne, og deres fremtidige udviklingsmuligheder.  

Det er derfor vigtigt at identificerer og vurderer de forskellige faktorer, samt deres mulige 

påvirkning af selskaberne.  

Til at analysere omverdensforhold anvendes PESTEL-modellen, jf. Figur 15. 
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Figur 15 – PESTEL-model 

 

Kilde: Johnson, Scholes & Whittington; Exploring Corporate Strategy s. 68, egen tilvirkning 

Modellen giver omverdensanalysen struktur, da den inddeler omverdensfaktorerne i seks pri-

mære grupper, politiske-, juridiske-, miljø-, økonomiske-, socio-kulturelle- og teknologiske-

faktorer.  

Disse seks hovedgrupper kan principielt opdeles i uendelige underfaktorer, hvilket giver mo-

dellen den kvalitet, at den kan bruges på alle slags selskaber, og give et konkret billede af sel-

skabets omverden.  

Tilpasningsmulighederne gør dog samtidig begrænsninger nødvendige. Det er derfor vigtigt at 

udvælge de faktorer der har størst mulig indflydelse på selskaberne.  

Til analyse af brancheforholdene for de enkelte selskaber benyttes Michael E. Porters Five 

forces model14, se Figur 16.  

Modellen belyser konkurrencesituationen ud fra fem konkurrencekræfter: Leverandører(1), 

Kunderelationer(2), Substitutionsmuligheder(3), Mulige indtrængere(4) og Konkurrenceinten-

sitet(5).  

 

                                                        

14 Johnson, Scholes & Whittington “Exploring Corporate Strategy” s. 80 
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Figur 16 – Porters five forces  

 

Kilde: Johnson, Scholes & Whittington; Exploring Corporate Strategy s. 80, egen tilvirkning 

Porters model bygger på at et selskabs konkurrencestrategi bør udspringe af en samlede for-

ståelse af modellens fem konkurrencekræfter. Derfor er det vigtigt at have en indgående for-

ståelse, og overblik over de fem kræfters påvirkning på selskabet, for at kunne vurdere dets 

strategi, samt selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder i branchen.  

1. Leverandørernes forhandlingsstyrke har betydning for selskabets produkti-

onsomkostninger, og dermed betydning for den pris selskabet i sidste ende 

kan tage for sine produkter.  

Leverandørens forhandlingsposition afhænger primært af antallet af leveran-

dører af et givent produkt, samt selskabets mulighed for at substituere dette 

produkt i produktionen. Det har desuden også en betydning om selskabet er 

en vigtig kunde hos leverandøren og vice versa.  

 

2. Et selskabs indtjening afhænger i høj grad af hvorvidt selskabet optræder som 

prissætter overfor kunden, eller om denne befinder sig i en position som mu-

liggør forhandling af bedre priser og eller service.  

 

3. Det indbyrdes forhold mellem kunden og sælger, påvirkes primært af kun-

dens volumen, kontra selskabets samlede salg, samt antallet af leverandører 

kunden kan vælge imellem med tilsvarende produkter.  
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4. Denne del af brancheanalysen sigter efter at beskrive hvor følsom selskabet er 

overfor substituering af dets produkter.  

 

5. Der findes flere årsager til substitution, eksempelvis kan selskabets produkter 

være forældet, eller konkurrenter kan tilbyde substituerende produkter til en 

lavere pris.  

 

6. Nye indtrængere i branchen vil som regel skabe øget konkurrence og pris-

pres, som kan føre til tab af markedsandele. Det er derfor meget væsentligt at 

vurderer risikoen for nye indtrængere i branchen. Langt hen ad vejen afhæn-

ger risikoen for nye indtrængere af adgangsbarriererne i den givne branche. 

Adgangsbarrierer omfatter eksempelvis høje initial investeringer, stordrifts-

fordele, mærkevareloyalitet og adgang til distributionsnetværk. 

 

7. Brancher er meget forskellige i forhold til hvor intensivt der konkurreres. En 

generel vurdering af branchens konkurrenceniveau, er derfor yderst relevant 

til bestemmelse af fordele og ulemper i konkurrenceforholdene. 

Vurderingen af selskabets strategi bliver foretaget ud fra Michael E. Porters teori omkring 

generiske strategier, Figur 17 Porter angiver de tre konkurrencestrategier, omkostningsmini-

merings-, differentierings-, og nichestrategi. Selskabet vælger strategi med henblik på at posi-

tionere sig i forhold til konkurrenterne.  

Figur 17 – Porters konkurrencestrategier 

 

Kilde: Porter, M ”Competitive Strategy” 1980 s. 39, egen tilvirkning 

Omkostningsminimeringsstrategien er baseret på, at selskabet skal have de laveste omkost-

ninger i branchen.  
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Denne omkostningsfordel skal anvendes til enten at underbyde konkurrenterne prismæssigt og 

dermed stjæle markedsandele eller til at opnå en højere profitmargin ved samme pris. 

Ved at følge en differentieringsstrategi søger selskabet at opnå øget salg og højere priser ved 

at adskille sig fra konkurrenterne og opbygge mærkevareloyalitet hos kunderne.  

Dette gøres ved at tillægge produktet egenskaber, som kunderne opfatter som unikke eller ved 

at tilbyde services, kunden tillægger værdi, som ikke umiddelbart kan efterlignes af konkur-

renterne.  

En nichestrategi medfører, at selskabet søger at finde målgrupper, der ikke får deres behov 

dækket af de nuværende udbydere, og udfylder dette behov. Nichestrategien kombineres med 

en af de førnævnte strategier. 

Selskabets produkter vil ikke blive beskrevet enkeltvis, i stedet vil analysen fokusere på pro-

duktporteføljer.  

Dette vil ske med udgangspunkt i BCG-matricen, der placerer de enkelte produkter i porteføl-

jen efter markedsvækst og markedsandel. Modellen er illustreret i Figur 18. 

Figur 18 – BCG-matricen 

 

Kilde: Johnson, Scholes & Whittington; Exploring Corporate Strategy s. 315, egen tilvirkning 
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Et produkts markedsvækst vurderes på baggrund af teorien om PLC-kurven15, og dermed på 

hvor produktet befinder sig i sin livscyklus. Markedsandelen er ikke den absolutte, men ud-

trykkes ud fra en vurdering af den generelle styrke i forhold til konkurrenterne.  

Modellen antager en tæt sammenhæng mellem markedsandel og indtjening, hvorved modellen 

resulterer i en beskrivelse af, om en given produktportefølje er likviditetskrævende eller likvi-

ditetsgenererende. 

Ligeledes fås et overblik over virksomhedernes samlede produktportefølje og dermed viden 

om fremtidige kapitalbehov og udviklingsmuligheder. 

Matricens kategorier er som følger: 

• Question marks: Produkter i denne kategori har en høj vækst, men besidder en lille 

markedsandel. Virksomheden har to alternativer, enten massive investeringer for at 

udnytte vækstpotentialet og gøre produkterne til ”stars” eller påbegynde afviklingen af 

produkterne før de ender som ”dogs”.  

  

• Stars: Produkterne besidder en høj markedsandel og har høj vækst. De har derfor gode 

indtjenings- og vækstmuligheder, men for at beholde den stærke position inden næste 

fase, ”cash cow”, er det nødvendigt med betydelige investeringer. Derfor må oversky-

dende likviditet reinvesteres i for eksempel markedsføring og produktionsanlæg.  

 

• Cash cows: Produkterne er markedsledere med lav vækst og høj markedsandel. Da in-

vesteringsbehovet er aftagende er produkterne derfor netto likviditetsskabende. 

 

• Dogs: Disse har en lav vækst og en lav markedsandel, hvorved de oftest kun skaber en 

beskeden nettolikviditet. Derfor er disse oplagte ophørs-/frasalgskandidater. 

Virksomhedsanalysen afsluttes med en delkonklusion udformet som en SWOT-analyse16. 

Formålet med at anvende SWOT-analysen, er at denne giver en struktureret gennemgang og 

sammenfatning af analysens væsentligste konklusioner.  

                                                        

15 Product Lifecycle 
16 Johnson, Scholes & Whittington “Exploring Corporate Strategy” s. 347 
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Den kategoriserer konklusionerne i selskabets indre styrker (S) og svagheder(W) overfor de 

udefrakommende muligheder(O) og trusler(T).  

3.1 Strategisk analyse af NKT koncernen 

3.1.1 PESTEL-forhold på koncernniveau 

Dette afsnit indeholder faktorer fra PESTEL-analysen, som er gældende for hele NKT kon-

cernen, og vil derfor ikke blive medtaget i analysen af de enkelte selskaber. 

3.1.1.1 Skattelovgivningen 

Skattelovgivningen er af betydning for alle virksomheder. En sænkning af selskabsskatten vil 

have en positiv effekt på en virksomheds indtjening.  

Selskabsskatten i Danmark blev i 2007 nedsat fra 28% til 25% ligesom skattesatsen i Tysk-

land blev reduceret fra 39% til 30%. Skattesænkningen fremmer konkurrenceevnen, i form af 

øget indtjening og derved frigørelse af kapital til investering. 

3.1.1.2 Valuta 

Som følge af koncernens internationale gang, er NKT Holding udsat for økonomiske udsving 

i de lande hvor koncernen har produktion i, eller salg til. Valutarisici omfatter risici for tab 

(eller muligheden for gevinst) som følge af ændringer i valutakurser på de markeder hvorpå 

koncernen har aktiviteter.  

Risici opstår i forbindelse med resultatopgørelsens indtægts- og udgiftsposter, og den deraf 

afledte transaktionsrisiko, samt ved besiddelse af nettoaktiver i koncernens udenlandske virk-

somheder.  

Styring og afdækning af nuværende og fremtidige forventede valutaoptioner foretages af kon-

cernens selskaber indenfor individuelt fastlagte retningslinier, i samarbejde med NKT Hol-

dings finansafdeling. Det er koncernens politik at afdække forventede nettopositioner i de 

mere betydende valutaer, i 2007 afdækket koncernen følgende GBP, HUF, NOK, SEK, USD 

og en række asiatiske valutaer, afdækningen sker løbende tolv måneder frem17. 

                                                        

17 NKT Holding årsrapport 2007, note 31 
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3.1.1.3 Rente 

Udviklingen i renteniveauerne kan for NKT koncernen betragtes fra to synsvinkler, påvirk-

ningen af koncernens egen finansielle situation og kundernes, i den forstand at renteniveauet 

alt andet lige, vil være korreleret med kundernes investeringsniveau og herved NKT Holdings 

afsætningsgrundlag.. 

NKT koncernens renterisici omfatter indflydelsen af ændringer i markedsrenten på de fremti-

dige pengestrømme vedrørende koncernens rentebærende aktiver og passiver. Koncernen er 

som følge af sin kapitalstruktur (gearing på 52%)18 kun begrænset eksponeret overfor ændrin-

ger i renteniveauet.  

NKT koncernens nettorentebærende gæld er overvejende finansieret med variabel rente pr. 

31. december 2007. Ultimo 2007 oversteg koncernens rentebærende gæld de rentebærende 

aktiver med DKK 1.995 mio.  

Koncernen vurderer at en rentestigning på ét procentpoint i markedsrenten for de nettorente-

bærende poster med variabel rente vil medføre en resultatpåvirkning før skat på cirka DKK 18 

mio.19. Større udsving i renteniveauet vil medføre korrektion af anlægsaktiver og pensionsfor-

pligtelser.  

Et lavt renteniveau er endvidere også medvirkende til at fremme investeringer, da det holder 

finansieringsomkostningerne nede, dette er gældende både for NKT koncernen og de interes-

senter der aftager dets produkter.   

3.2 Strategisk analyse af NKT Cables 

3.2.1 Politiske faktorer 

Der har de seneste mange år i takt med olieprisens himmelflugt, været et stigende fokus på at 

fjerne afhængigheden af fossile brændstoffer, og satse mere på vedvarende energi.  

Der har senest fra EU-kommissionens side været henstillinger om at EU-landene, i 2020 i snit 

skal have en andel af vedvarende energi på 20%, disse tal er fordelt efter fordelingsnøgler 

hvilket gør at Danmark alene skal øge sin andel fra nuværende 15% til 32%20 

                                                        

18 NKT Holding årsrapport 2007 
19 NKT Holding årsrapport 2007, note 31 
20 Børsen ”32% af dansk energi skal være grøn” 17-02-2008 
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Der har fra politisk side været et øget pres på oprettelsen af havvindmølleparker, da disse til 

forskel på vindmølleparker placeret på land, ikke direkte er til gene for de nærmeste naboer 

og fordi de pga. deres størrelse producere flere megawatt pr. mølle.  

Havvindmølleparkerne kræver massive stabile højspændingskabler, hvilket især er et område 

NKT Cables er specialister i, gruppen har gennem årtier satset på produktion af kvalitets høj-

spændingskabler.  

NKT Cables har de seneste år udvidet sortimentet så de i dag kan levere alle tænkelige kabler 

til havvindmølleparker, bla. med integreret fiberoptiske kabler, for at opnå den bedste udnyt-

telse af kablerne21.    

EU-kommissionen har med sit udspil til en ny energipolitik fra januar 200722, lagt op til en 

høj grad af bevågenhed på forsyningssikkerheden indenfor elsektoren.  

Forsyningssikkerheden skal primært forbedres ved udskiftning af eksisterende højspændings-

kabler, da disse har en forventet levetid på 40 år.  

Sidst Europa oplevede en stor bølge af investeringer indenfor højspændingsområdet var i 

1965-1975, hvorfor forsyningsnettet de kommende år vil stå overfor massive investeringer.   

Den seneste tendens har været at udskifte luftledninger med jordkabler, da dette er med til at 

højne forsyningssikkerheden, da disse ikke er påvirket af naturens luner samt kræver mindre 

vedligeholdelse. 

EU-kommissionens udspil indeholder også yderligere liberalisering af det europæiske elmar-

ked. Når de politiske planer bliver en realitet, vil der opstå et behov for nye kabelføringer til at 

forbinde elnettene på tværs af landegrænser.  

NKT Cables har som led i strategiplanen for 2008-2012 besluttet at flytte og ekspandere pro-

duktionen af primært mellem- og højspændingskabler til et nyt domicil i Køln, placeret ved 

Rhinen23 fabrikken ventes at starte produktion fra 2. kvartal 2009. 

Denne strategi ser vi som et stærkt træk, da det muliggøre yderligere stordriftsfordele, samt 

muligheden for at fragte de store højspændingskabler via vandveje. 

                                                        

21 NKT Holding A/S / IR præsentation New York maj 2008  
22 NKT Holdings årsrapport 2007 
23 Pressemeddelelse ”NKT Cables ekspanderer på højspændingsmarkedet” 27-11-2007 
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3.2.2 Økonomiske faktorer 

3.2.2.1 Konjunkturforhold 

Konjunkturerne spiller en markant rolle for producenter af lavspændingskabler såsom NKT 

Cables. Det skyldes at anvendelsen af disse produkter har en vis sammenhæng mellem bygge-

aktiviteten og med industriproduktionen der ligeledes er konjunkturfølsomme.  

For NKT Cables vedkommende vurderes det, at cirka halvdelen af omsætningen, primært den 

del der er relateret til byggesektoren at være konjunkturfølsom.  

En lavkonjunktur vil derfor ramme NKT Cables hårdt på både omsætning og indtjening, sær-

ligt på grund af det efterhånden mættede markedet, samt selskabets store satsning de seneste 

år indenfor lavspændingsområdet.  

NKT Cables geografiske dækning, gør at de er mindre konjunkturfølsomme idet konjunktu-

rerne inden for byggeriet sjældent rammer alle geografier samtidig, ikke mindst gør NKT 

Cables stærke tilstedeværelse i Østeuropa dem markant mindre sårbare. De primære markeder 

for lavspændingsprodukter er Skandinavien, Østeuropa og England. 

3.2.2.2 Forretningscykler 

De fleste industriselskaber har de seneste år oplevet særdeles gunstige tider med fyldte ordre-

bøger og bugnende overskud.  

De gode år har fået selskaberne til at ekspandere kraftigt inden for deres områder. NKT 

Cables har i særdeleshed fokuseret kraftigt på kapacitetudvidelse indenfor lavspændingsom-

rådet, hvilket gjorde at de i 2007 købte den tjekkiske producent af primært lavspændingskab-

ler Kablo Elektro.  

Muligheden for en global recession sammenholdt med et hårdt presset bolig- og byggemar-

ked, som er en meget vigtig aftager af lavspændingskabler, har fået mange analytiker til at 

snakke om faldende forretningsgrundlag og sænket deres kursmål tilsvarende.  

3.2.2.3 Valuta 

Af NKT Cables omsætning, stammer cirka 90% fra eurozonen, hvor valutafølsomheden er 

forholdsvis begrænset pga. landenes penge- og finanspolitik.  

De resterende 10% af omsætningen opnås på andre markeder, hvilket i forhold til indtjening 

og omsætning indebærer en begrænset valutafølsomhed.  
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I 2007 har valutaerne på hovedmarkederne, påvirket gruppens samlede omsætning med DKK 

10 mio. svarende til 0,13% af gruppens omsætning. 

3.2.2.4 Metalpriser 

En væsentlig del af produktionsomkostningerne ved energikabler er metallerne kobber og 

aluminium.  

Metalpriserne har de seneste år været præget af kraftige prisstigninger og øget volatilitet, dette 

har haft den betydning at priserne på metallerne har svinget meget fra indkøb til forarbejdning 

og salg. 

Udviklingen af priserne på disse metaller er illustreret i Figur 19 som det kan ses har kobber-

prisen især været meget volatil. 

Figur 19 - Udviklingen i metalpriser 

 

Kilde: NKT Holding A/S' årsregnskab 2007  

De kraftige prisstigninger på metallerne er dog indtil videre problemfrit overført til kunder-

ne24 pga. den generelle store efterspørgsel.  

3.2.3 Sociokulturelle faktorer 

NKT Cables er afhængige af at have den fornødne arbejdskraft til rådighed for at opretholde 

produktionen, samt at besidde den viden, der muliggøre at selskabet kan udvikle produkter 

som giver dem en konkurrencemæssig fordel. 

Det er derfor vigtigt at selskabet kan bibeholde eksisterende, samt tiltrække nye medarbejdere 

til sine fabrikker. 
                                                        

24  Interview med chefrådgiver Claus Paaske Larsen fra Nordea, Savings & Asset Management. 
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Produkter indenfor lavspændingsområdet er hovedsagligt præget af at være arbejdsintensive, 

og er derfor i mindre grad afhængig af en højt kvalificeret arbejdsstyrke, hvorfor vi ikke ser 

dette som en stor trussel for selskabet.   

Produktionen af højspændingskabler er meget kompliceret og forbundet med meget high-

tech25, hvor især en højt kvalificeret arbejdsstyrke spiller en større rolle for selskabets succes.   

Vi ser derfor placeringen af den kommende fabrik i Køln som strategisk vigtigt. Den nye fa-

briks nære placering i forhold til den nuværende, gør at virksomheden kan fastholde sin nuvæ-

rende arbejdsstyrke, så know-how og teknisk kunnen herved kan bevares. 

3.2.4 Teknologiske faktorer 

3.2.4.1 Omkostningsminimering 

Investering i nyere teknologi, der gør det muligt at effektivisere processer, hvilket kan være 

medvirkende til at minimere produktionsomkostningerne.  

Det kan for eksempel være køb af nye mere energieffektive maskiner, eller automatisering af 

en række processer, således at arbejdsintensiteten reduceres. 

NKT Cables har de seneste år moderniseret sine fabrikker i Polen og Tjekkiet, da disse har 

været præget af meget arbejdsintensiv produktion.  

Desuden har selskabet de seneste 5 år centraliseret sine produktioner på enkelte fabrikker, for 

at opnå stordriftsfordele, og mindske de store udgifter der er forbundet med at lægge produk-

tionen om.  

NKT Cables fokuserer på flere kunder på hvert marked, og derved at mindske afhængigheden 

af enkelte kunder og markeder. Kunderne forsøges fastholdt gennem omfattende samarbejde 

f.eks. gennem opfindelsen af nye kabler og IT-systemer for at minimere lagerkapacitet for 

både kunden, såvel som på fabrikken samt mindske leveringstid som i sidste ende reducerer 

lageromkostningerne. 

3.2.4.2 Produktudvikling 

NKT Cables har de seneste år haft fokus på udvikling af systemløsninger som henvender sig 

til energiselskaber, dette være sig løsninger som kan øge udnyttelsen af eksisterende netan-

læg, samt løsninger der kan reducere CO2 udslippet.  

                                                        

25  Dion Metzemaekers, adm. Direktør NKT Cables Group, ”NKT - Globale perspektiver” 
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På de øvrige forretningsområder har der været udviklingsmæssigt fokus på materialetekniske 

forhold, så som udviklingen af silikonematerialer til fremstilling af højspændingskabeltilbe-

hør, samt udviklingen af tekniske løsninger, der kan lette installationen af gruppens produkter. 

3.2.5 Omgivelsesmæssige faktorer  

3.2.5.1 Miljømæssige hensyn 

Det miljømæssige hensyn og betydningen af at have en grøn profil som virksomhed, har de 

seneste år spillet en stadig større rolle i takt med den stigende interesse for global opvarm-

ning, bæredygtighed og reducering af CO2 udslippet. 

NKT Cables var blandt nogle af de første til at indføre PVC-fri kabler på sin fabrik i Asnæs. 

Denne kabeltype er der i dag stor efterspørgsel på i Europa.  

PVC-fri kabler er populære på grund af de er fremstillet af miljøvenlige materialer, som i 

særdeleshed er oppe i tiden, idet miljøspørgsmålet bliver stadig vigtigere at forholde sig til 

som virksomhed.  

3.2.6 Lovgivning  

NKT Cables er på grund af gruppens geografiske spredning, afhængig af en række landes 

forskellige lovgivninger. Det vigtigste marked for Cables er dog Europa, hvor de fleste fakto-

rer der har indflydelse på gruppens salg er besluttet indenfor EU regi.  

De faktorer som har betydning for højspændingskabelområdet er EU’s målsætning om at 20% 

af energiforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energi. Som tidligere omtalt vil det be-

tyde massive investeringer inden for højspændingskabelområdet til især elektricificeringen af 

offshore vindmølleparker.  

Liberalisering af det europæiske elnet, er også et område EU-komissionen kigger på26, da det-

te vil medføre øget konkurrence og bedre forsyningssikkerhed. Liberaliseringen vil uden tvivl 

medføre store investeringer til at forbinde de nationale elnet med hinanden, hvilket igen kan 

komme NKT Cables til gode. 

NKT Cables største forretningsområde lavspændingskabler, et meget afhængig af konjunktur-

forhold, da salget hovedsagligt er relateret til bygge- og anlægsbranchen hvor aktivitetsniveau 

igen er korreleret med stigende huspriser og finansieringsforhold.  

                                                        

26 http://www.di.dk/Opinion/Alle+emner/Energi/ 
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ECB kan implicit ved sin styring af den ledende rente, til dels styre udviklingen indenfor de 

nævnte faktorer, et højt renteniveau vil alt andet lige, lægge en dæmper på huspriser eller re-

sultere i fald pga. øget finansieringsudgifter.    

3.2.7 Sammenfatning af omverdensanalyse på NKT Cables 

EU’s målsætning om at 20% af energien skal komme fra vedvarende energi i 2020 åbner op 

for store muligheder for kabelproducenterne, da dette vil betyde massive investeringer til ka-

belføring.  

Liberalisering af det europæiske elnet og øget markedsadgang til diverse kabelmarkeder, gi-

ver muligheder samt forbedrede konkurrencevilkår for kabelproducenterne, hvilket vil komme 

branchens dygtigste til gode. 

De kommende års udskiftning af det forældede elnet i de fleste europæiske lande, vil betyde 

en enorm efterspørgsel efter høj- og mellemspændingskabler, hvilket uden tvivl vil komme 

NKT Cables til gode. 

Selskabet er konjunkturfølsomt, det er derfor væsentligt at være opmærksom på, hvordan 

økonomien i samfundet udvikler sig, så investeringsniveauet afpasses hermed.  

Lavspændingskabel området er det mest konjunkturfølsomme da dette er tæt relateret til byg-

ge- og anlægssektoren, men netop NKT Cables geografiske spredning reducere konjunktur-

følsomheden væsentligt.  

Valutarisici er en del af NKT Cables finansielle risici, men har ikke et omfang der kan betrag-

tes som væsentligt for den fremtidige indtjening.  

Metalpriserne udgør en væsentlig del af produktionsomkostningerne, de seneste år har NKT 

Cables i tråd med konkurrenterne dog problemfrit kunne vælte de stigende omkostninger over 

på køberne pga. en øget efterspørgsel. 

Den teknologiske udvikling har helt klart indflydelse på NKT Cables, men virksomheden har 

en stærk position, da den har sikret sig et solidt fundament for den fremtidige forskning, og 

yderligere er helt fremme indenfor de højteknologiske områder. 

3.2.8 Brancheanalyse 

Denne analyse foretages, som gennemgået i indledningen, ved hjælp af Porters brancheanaly-

semodel ”Porters Five Forces”, se eventuelt Figur 16. 
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3.2.8.1 Konkurrenceintensitet 

Kabelindustrien var indtil slutningen af 90’erne præget af hjemmemarkeds baserede virksom-

heder. Der udelukkende lukrerede på deres hjemlige monopolagtige situation.  

De seneste år har konkurrencen været stigende, hvilket primært udspringer af lovgivnings-

mæssige regler fra EU’s side om offentlig udbud. Men lige så vigtigt, en generel holdnings-

ændring blandt indkøbere, hvor omkostningsbesparelser vægter højere end nationale hensyn. 

Det globale kabelmarked anslås at være i størrelsesorden DKK 750 mia.27 de førende globale 

aktører er Nexans ca. 8%, Prysmian ca. 6% og General Cables. NKT Cables, der primært har 

et europæiske sigte, tegner sig for en global markedsandel på ca. 1% svarende til en markeds-

andel i Europa på ca. 3%.  

Det europæiske marked er kendetegnet ved at være meget lidt konsolideret, hvor ingen aktør 

har en markedsandel på over 8%28. 

Branchen er kendetegnet ved, at de store aktører opkøber mindre selskaber for derigennem at 

positionere sig på andre markeder29 eller opnå stordriftsfordele ved at omlægge produktionen.  

Inden for lavspændingsområdet har kabelproducenterne i mange år været tvunget til at være 

pristager, hovedsagligt pga. at det har været svært for de enkelte producenter at differentiere 

dets produkter; kablerne følger ofte bestemt specifikationer med samme funktionalitet.  

Efterspørgslen har i mange år været lav, resulterende i overproduktion og priskonkurrence. 

Sektoren er dog de seneste år, i takt med et voldsomt byggeboom i Europa gået fra at være 

pristager til at have forhandlingskraft, hvor leveringstid er blevet et nyt konkurrenceparame-

ter. Vi ser dog ikke denne tendens fortsætte de kommende år pga. en generel faldende bygge-

aktivitet.  

Høj- og mellemspændingsområdet har de seneste år oplevet en massiv fremgang ikke mindst 

pga. et generelt stigende energiforbrug, men også efter mere end tredive år med underinveste-

ringer i det europæiske forsyningsnet30.  

                                                        

27  NKT Holding A/S’ Årsrapport 2007; s. 17 
28  NKT Holding A/S’ Årsrapport 2007; s. 17 
29  General Cable har gennem opkøb vokset sig store i Europa; selskabet købte i 2005 Silec og i 

2006 E.C.N Cable Group og har gennem disse opkøb øget dets omsætning i  Europa med over 
EUR 300 mio.  
” Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-12-2007 s. 31” 
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De seneste års store strømsvigt i USA, Skandinavien og England har sat fokus på at øge elnet-

tets kapacitet, hvilket i øjeblikket driver efterspørgslen. 

Konkurrenceintensiteten indenfor høj- og mellemspændingsområdet er præget af mange bud 

på de samme kontrakter, producenterne har dog flere relevante parametre at spille på, såsom 

leveringstid, teknologiske forspring samt pris.   

Vi mener ikke at NKT Cables står dårligere end sine konkurrenter på dette område, og vil 

med udbygningen af fabrikken i Køln stå en del stærkere end på nuværende tidspunkt.    

3.2.8.2 Adgangsbarrierer 

Produktion af enhver form for kabler kræver betydelige investeringer, til indkøb af metaller 

samt produktionsfaciliteter, hvilket virker som et effektivt værn mod potentielle indtrængere. 

Store initialinvesteringer er i teorien ikke tilstrækkeligt til at forhindre nye indtrængere på 

markedet så længe de eksisterende producenter opnår et overnormalt profit. Dette gælder især 

produktionen af lavspændingskabler da dette er et relativt simpelt produkt, som ikke kræver 

den store tekniske viden og hvor parameteren hovedsagligt er prisen.  

Produktionen af special-, høj- og mellemspændingskabler er derimod godt beskyttet i perioder 

med overnormale profitter, da produktionen af disse udover store initialinvesteringer kræver 

betydelige udgifter til forskning og udvikling, for at være konkurrencedygtige.  

Desuden stilles der ofte specifikke krav til de enkelte leverancer, hvorfor det endvidere er 

nødvendigt med betydeligt know-how og et fleksibelt produktionsapparat.  

For en kapitalstærk investor, er det dog forholdsvist nemt at købe en lille spiller, da markedet 

er så lidt konsolideret som det er. 

3.2.8.3 Leverandører 

De væsentligste komponenter i produktion af kabler er metal – primært kobber og aluminium 

disse udgør gennemsnitligt mere end 50% af salgsprisen ved nuværende salgsmiks. Dette tal 

variere fra mellem 20-75% afhængig af produkttype, desuden er diverse plastprodukter også 

væsentlige komponenter.  Ens for disse komponenter er, at de enten er uforarbejdet eller kun 

lettere forarbejdede.  

                                                                                                                                                                             

30  NKT Globale perspektiver, 2007 s. 18 
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Handel med uforarbejdede metaller foregår på store internationale råvarebørser verden over, 

og NKT Cables er derfor sikret priser til markedsvilkår. Markedet for lettere forarbejdede 

metaller er pga. konkurrenceintensiteten i denne industri effektivt prisfastsat31.  

Priserne på metaller er de seneste år steget meget, men vurderes ikke som kritisk da udviklin-

gen hurtig slår igennem på salgspriserne.  

I høj- og mellemspændingsområdet er salgspriserne ofte kontraktligt bestemt, mens lavspæn-

dingsområdet opererer med tidsbegrænset prislister som er afdækket i gyldighedsperioden 

med forskellige sikringskontrakter32. 

Markedet for plastproducenter har op gennem 90’erne oplevet en konsolidering, så det euro-

pæiske marked for petrokemiske virksomheder i dag er præget af monopoldannelse33 af de to 

industrikonglomerater BASF og Bayer.  

Selvom eventuelle negative monopol påvirkninger, umiddelbart må forventes at påvirke aktø-

rerne i branchen, har det for NKT Cables ikke været en nævneværdig trussel.  

                                                        

31 Interview chefrådgiver Claus Paaske Larsen fra Nordea, Savings & Asset Management. 
32 NKT Holding A/S’ Årsrapport 2007, s. 18 
33 Plastics ”BASF Factbook 2008” www.basf.com 
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3.2.8.4 Kunder 

Salget af lavteknologiske kabler foregår i store mængder, NKT Cables betegner nøglen til at 

opretholde en god konkurrenceevne, at producere ved ”kritisk masse”, hvilket vil sige, at 

NKT Cables skal fremstille de enkelte produktgrupper i seriestørrelser, der er så store, at pro-

dukterne kan leveres til attraktive priser.  

Kunderne har en stor forhandlingsstyrke inden for lavspændingsområdet da den primære kon-

kurrenceparameter er prisen. NKT Cables prøver på at kompensere for dette ved at fokusere 

på kundernes ønsker og gennem omfattende samarbejde at øge kundernes loyalitet f.eks. gen-

nem opfindelse og udvikling af nye kabler sammen med kunderne, fælles IT-systemer for 

bedre lagerkontrol og hurtigere leveringstid34.  

Inden for høj- og mellemspændingskabelområdet er situationen lidt anderledes end lavspæn-

dingskabelområdet idet produkterne er mere teknisk avanceret, og dermed kan differentiere 

sig. Kunderne til høj- og mellemspændingskabler er hovedsagligt store energiselskaber som 

udbyder kontrakter i licitation, parameteren på dette område er knap så meget pris som det er 

leveringsforhold og pålidelighed.    

De store europæiske producenter har de seneste år udvidet produktionen kraftigt inden for 

høj- og mellemspændingskabelområdet for at kompensere for den store efterspørgsel. Dette 

vil sandsynligvis resultere i et mættet marked på et tidspunkt, hvor pris igen vil være en vigtig 

konkurrenceparameter, hvilket kan resultere i faldende EBIT-marginer i sektoren. 

Samlet vurderes det at kunderne har gode forhandlingsmuligheder, med den stigende konkur-

renceintensitet in mente.  

                                                        

34 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-12-2007, s. 30 
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3.2.8.5 Substitution 

Der eksisterer i dag ingen substituerende produkter til transport af elektricitet.  

Med hensyn til overførsel af information gennem kabler, hvor NKT Cables i dag producerer 

tele- og signalkabler, findes der i dag følgende substituerende produkter, fiberkabler som 

blandt andet NKT Photonics producerer, trådløse teknologier såsom 3G, LTE35, 

MAX36samt satellitter.  

I dag benyttes satellitter kun over lange afstande eller fjerne områder, men med den hastige 

teknologiske udvikling vil kommunikationssatellitter utvivlsomt i stigende grad kunne kon-

kurrere med tele- og signalkabler på mellemlange distancer.  

Fiberkabler har de seneste år vundet kraftigt frem og bruges i dag som det primære kabel til at 

formilde information over lange afstande, så som mellem Europa og Amerika.  

3.2.8.6 Sammenfatning af brancheanalysen 

Konkurrenceintensiteten i kabelbranchen må betegnes som hård, lavspændingskabelområdet 

er det hårdeste hvor den primære konkurrenceparameter er prisen, høj- og mellemspændings-

kabelområdet er knap så hårdt pga. kraftig efterspørgsel i markedet. Netop på dette marked vil 

NKT Cables med åbningen af dets nye fabrik i Køln, være strategisk stærkt positioneret til 

især højspændings armeret søkabler. 

Leverandører af metaller indtager en neutral position overfor NKT Cables da det er markeds-

vilkår der afgør prisen på disse.  

Leverandører af plastmaterialer kan derimod have en stærk position overfor NKT Cables, da 

markedet tenderer til det monopolistiske, vi har dog på nuværende tidspunkt ikke set at denne 

status har været udnyttet. 

Kunderne besidder i overvejende grad en god forhandlingsstyrke især inden for lavspæn-

dingskabelområdet, men til dels også på høj- og mellemspændingsområdet idet kunderne stil-

ler specifikke krav til kontrakterne. 

                                                        

35  Long Term Evolution: En videreudvikling af det mobile UMTS-netværk. 
36  Et system som bygger på dataoverførsel gennem mikrobølger med hastigheder op til 75   

Mb/s, et    såkaldt pre-4G produkt.  
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De væsentligste adgangsbarriere er store initialinvesteringer til produktionsapparatet ved lav-

spændingskabelområdet, samt know-how ved produktion af specialkabler og højspændings-

kabler.     

Det kan konkluderes at der kun er begrænset risiko for substitution af NKT Cables produkter, 

hvilket vi derfor skønner ikke vil have nogen indtjeningsmæssig indvirkning.  

3.2.9 Konkurrencestrategier 

Afsætningen af almindelige lavteknologiske kabler foregår under hård konkurrence. Da pro-

dukterne er homogene, er den vigtigste konkurrenceparameter prisen, især efter at markedet 

for kabler til bygge- og anlægsbranchen er mættet, virksomhederne i denne del af branchen, 

følger derfor en omkostningsminimeringsstrategi.  

NKT Cables har de seneste år lagt stor vægt på denne strategi, ved at modernisere dets fabrik-

ker i Polen og Tjekkiet hvor produktionen tidligere var meget arbejdsintensiv. De seneste 5 år 

har NKT Cables centraliseret produktionen af diverse kabler for at holde produktionen kon-

stant, pga. store omkostninger forbundet med omlægning af produktion.  

På markedet for specialkabler samt højspændingskabler fører NKT Cables en differentierings-

strategi.  

Målsætningen er at producere produkter af høj kvalitet, der giver kunderne en oplevet mer-

værdi, hvorved NKT Cables kan kræve en højere pris, da der ved salg af specialkabler ofte 

indgår særskilte kravspecifikationer til kabelleverancen, ligger kunden vægt på kablernes tek-

niske og fysiske kvaliteter, hvorfor strategien virker fornuftig.   
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3.2.10 Konkurrenceposition 

NKT Cables konkurrenceposition fordelt på produkter er vist i BCG-matricen i Figur 20. 

Figur 20 – NKT Cables konkurrenceposition 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Salget af standardiserede kabler, særlig lavspændingskabler konkurrerer mod mange udbyde-

re, hvor der i markedet forventes en begrænset til middel vækst, alt afhængig af selskabernes 

eksponering på markeder med høj byggeaktivitet.  

Den generelle markedsandel på det europæiske marked som repræsenterer omtrent totredjede-

le37 af NKT Cables omsætning er meget lav, hvorfor positionen for almindelige lavteknologi-

ske kabler vurderes som ”dog”.  

NKT Cables er pga. sin repræsentation på det østeuropæiske marked, hvor der stadigvæk er 

høj aktivitet inden for bygge- og anlægsbranchen dog placeret øverst i kvadraten.  

Ofte vil positioneringen som ”dog” være det værst tænkelige for et selskab pga. kombinatio-

nen af lav markedsandel, sammenholdt med lav markedsvækst, hvilket i yderst konsekvens vil 

være en omkostning for selskabet, og et område de skal have særlig fokus på.  

                                                        

37 Jf. Figur 8 s. 22 
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En ”dog” har dog ofte en anden funktion for et selskab, som vi vurderer også er tilfældet her, 

nemlig at udfylde en plads i produktporteføljen som er nødvendig for at opretholde en given 

markedsposition38, eller som bliver holdt i vente om bedre tider.   

Indenfor specielt, høj- og mellemspændingskabler er NKT Cables godt positioneret, idet væk-

sten i markedet er høj pga. tidligere nævnte faktorer så som større fokus på vedvarende energi, 

forsyningssikkerhed, samt udskiftning og udbygning af det eksisterende elnet.  

NKT Cables har på nuværende tidspunkt en lille markedsandel indenfor disse områder, men 

vil med færdiggørelsen af dets nye fabrik i Køln, være en ”større spiller” og vil især indenfor 

stålarmerede højspændings søkabler, være særdeles stærk positioneret.  

Vi vil på baggrund af forholdene placere NKT Cables øverst til venstre i kvadraten ”question 

mark”, men vi ser på sigt en stor sandsynlighed for en placering i ”star” kvadraten pga. de 

muligheder fabrikken i Køln åbner op for.  

Overordnet ser vi positivt på NKT Cables produktportefølje, især grundet den proaktivitet 

Cables har vist indenfor de forskellige produktgrupper og markeder.   

3.2.11 Delkonklusion 

Delkonklusionen er som tidligere omtalt struktureret efter SWOT-analysens metodik. 

Styrker 

• NKT Cables besidder et højt teknologisk niveau. 

• Stærkt repræsenteret i Østeuropa, hvor væksten fortsat er stærk. 

• Producere på moderne fabrikker, med en høj grad automatik, og kan derfor 

være yderst konkurrencedygtige på prisen.  

• NKT Cables har et tæt samarbejde med sine kunder indenfor lagerstyring, 

produktudvikling m.m. kunderne tillægger dette en øget værdi, hvilket gør at 

NKT Cables kan opnå en højere avance. 

 

                                                        

38 Johnson, Scholes & Whittington “Exploring Corporate Strategy” s. 317 
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Svagheder 

• NKT Cables har en forholdsvis beskeden størrelse i forhold til sine konkur-

renter, især indenfor specialkabler men også lavspændingssegmentet, da dette 

er karakteriseret ved en lang række lokale producenter. Dette kan blive afgø-

rende for konkurrenceevnen på dette felt pga. manglende afsætningsgrundlag. 

Muligheder 

• Liberaliseringen af det europæiske elmarked, samt EU’s målsætning om at 

20% af elforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energi, åbner op for 

store muligheder.  

• Store investeringer i udbygning og udskiftning af det europæiske elnet de 

kommende år. 

• Automatisering af samtlige fabrikker, samt øget fokus på internationalt salg, 

for derigennem at mindske afhængigheden af få økonomiers konjunkturer, 

især indenfor lavspændingsområdet.    

Trusler 

• En europæisk recession kan sætte en yderligere dæmper på bygge- og an-

lægssektoren, hvilket vil fører til et faldende salg af lavspændingskabler.  

• Kraftig stigende råvarepriser, herunder metaller og plasticråvarer.  

Overordnet set vurdere vi at NKT Cables i kraft af sin strategi om mindre afhængighed af 

enkelte forretningsområder, her primært lavspændingskabler, er godt rustet til at imødekom-

me fremtidige udfordringer.  

Vi finder det især særdeles positivt at selskabet satser så massivt på højspændingskabler som 

de gør, hvorfor vi fremadrettet tillægger dette en stor værdi.  
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3.3 Strategisk analyse af NKT Flexibles 

3.3.1 Politiske faktorer 

3.3.1.1 Politisk/økonomisk stabilitet 

Det er vigtigt for NKT Flexibles at de markeder, som selskabet opererer på er præget af øko-

nomisk og politisk stabilitet. Endvidere er det vigtigt at aftagerne af virksomhedens produkter, 

ofte store internationale olieselskaber, ikke kommer ud for diverse sanktioner som besværlig-

gøre, eller forsinker selskabernes olieeftersøgning.  

Den høje oliepris de seneste år har betydet at regeringer rundt omkring i verden har diskuteret 

at slække på, eller fjerne forbud som tidligere gjorde det umuligt for olieselskaberne at bore 

efter olie tæt på kysterne.  

Blandt andet har den amerikanske regering drøftet at fjerne dets mangeårige forbud mod at 

bore langs den amerikanske kyst. Ophævelse af diverse forbud betyder at NKT Flexibles får 

et stadig stærkere forretningsgrundlag.  

3.3.1.2 Handelsbarrierer 

Danmarks samarbejde i internationale forbund som EU, OECD og WTO mm. gør handels-

hindringerne væsentligt mindre, og fremmer varehandelen mellem medlemslandene.  

De største markeder for fleksible rørsystemer findes dog udenfor EU hvor handelsbarrierer 

ofte er signifikante, da landenes regeringer via disse barrierer prøver at fremme eller skabe en 

hjemlige produktion.  

Halvdelen af verdensmarkedet for fleksible rørsystemer findes ud for den brasilianske kyst, 

hvor NKT Flexibles netop har indgået en betydelig aftale sammen med det delvist statsejede 

Petrobras.  

Aftalen omfatter at Petrobras betaler den brasilianske importtold39. Vilkårene i samarbejdet 

bevidner om det yderst lukrative marked som NKT Flexibles befinder sig på, samt den for-

handlingsstyrke producenter af fleksible rørsystemer har.    

                                                        

39 http://www.capinordicbank.dk/upload/analyser%20fra%20markets/2008_05_15_nkt.pdf 
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3.3.2 Økonomiske faktorer 

3.3.2.1 Konjunkturforhold 

NKT Flexibles er ikke direkte afhængig af konjunkturforhold, men af det forhold, om oliepri-

sen er over et vist niveau hvor igangsætning af nye aktiviteter er attraktivt, ifølge NKT Fle-

xibles ligger det leje omkring USD 50 pr. tønde råolie40.  

3.3.2.2 valuta 

NKT Flexibles er i kraft af at være en internationale aktør eksponeret for valutarisici, det an-

ses dog for uvæsentligt i forhold til NKT koncernens samlede omsætning. Desuden afdækker 

NKT Flexibles i tråd med koncernens finansielle strategi, valutarisici i det omfang det kan 

lade sig gøre. 

3.3.2.3 Metalpriser   

Prisen på metaller set i forhold til den forarbejdning metallerne skal igennem, før det endelig 

produkt er færdigt er meget beskedent, og har derfor ikke den store indflydelse på NKT Fle-

xibles.   

3.3.2.4 Olieprisen 

NKT Flexibles er afhængig af en høj oliepris, på indeværende tidspunkt er de fleste investe-

ringer attraktive så længe olieprisen er over USD 50 pr. tønde som tidligere nævnt, men idet 

at boringer efter olie foregår på stadig større dybder stiger dette niveau.  

Halvdelen af verdensmarkedet er udenfor den brasilianske kyst hvor boringer ofte foretages 

op til 5000 meter ned i undergrunden, på vanddybder mellem 2000-3000 meter, prøveborin-

ger på disse dybder tager op til 2 år, og yderligere 4 år for at opnå fuld produktionskapacitet41.     

3.3.3 Sociokulturelle faktorer 

NKT Flexibles er afhængig af at fastholde og tiltrække kompetente medarbejder, idet produk-

tionen af fleksible rør er en forholdsvist arbejdsintensiv proces.   

Virksomheden er desuden afhængig af dygtige ingeniører til at udvikle nye fleksible rørsy-

stemer, ved højkonjunktur med lav arbejdsløshed kan det derfor være svært at tiltrække de 

nødvendige ressourcer. 

                                                        

40  NKT - Globale perspektiver, 2007  
41  Børsen, ”Brasilien vil være verdens nye oliestormagt”, 13-06-2008 
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3.3.4 Teknologiske faktorer 

3.3.4.1 Driftsikkerhed 

Fleksible rørsystemer til offshore industrien er på grund af omkostningerne ved at opretholde 

en olieplatform, samt det miljømæssige hensyn, nødt til at være særdeles pålidelige og have 

en lang driftslevetid.  

NKT Flexibles har i forhold til sine konkurrenter et forspring på dette område, da de i mod-

sætning til konkurrenterne aldrig har haft et defekt olierør42. NKT Flexibles kan desuden leve-

re alle kabler med indbyggede optisk fibre til at måle belastningen på kablet, som den eneste 

rørproducent43.    

3.3.5 Miljø 

NKT Flexibles er ikke nævneværdig påvirket af miljømæssige faktorer, da faktorer såsom 

ISO-certificeringer de seneste år er gået fra at være et konkurrencemæssigt parameter til en 

nødvendighed. 

3.3.6 Lovgivning  

NKT Flexibles er afhængig af de love og reguleringer de store internationale olieselskaber 

opererer under i de pågældende lande.  

De seneste år har vi i takt med olieprisens himmelflugt oplevet, at de olieproducerende lande 

har lagt et betydeligt pres på olieproducenterne for at få en større del af kagen, senest opleve-

de vi i juni 2007, at Venezuelas præsident Hugo Chavez nationaliserede landets oliefelter, 

med betydelige omkostninger til følge for olieselskaberne44.  

Regulerede beskatningsregler eller omlægninger, vil alt andet lige betyde en forskydning i 

rentabiliteten af diverse olieeftersøgningsaktiviteter.  

3.3.7 Sammenfatning af omverdensanalyse på NKT Flexibles 

Olieprisens himmelflugt de seneste år, har gjort at tidligere urentable offshore olieeftersøg-

ninger er blevet attraktive.  

Efterspørgslen efter fleksible rørsystemer stiger i takt med at stadig flere olieselskaber inve-

sterer større summer på offshore olieeftersøgning, samtidig med at eftersøgningen i stigende 

grad bliver udført på stadig større vanddybder.  

                                                        

42   Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-12-2007 
43  NKT Globale perspektiver, 2007 
44  Børsen ”Oliegiganter spiller højt spil i Venezuela”, 26-06-2007  
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NKT Flexibles befinder sig på et yderst gunstigt marked, hvor producenterne kan afsætte hele 

deres produktion, og ofte har ordrebøgerne fulde i mere end et år frem. Hvis olieprisen kom-

mer under niveauet for igangsætningen af rentable olieefterforskninger pt. USD 50 pr. tønde, 

vil situationen se væsentlig anderledes ud.  

Et sandsynligt scenarie vil være at konkurrencen i markedet tilspidses betydeligt i takt med at 

de ”gamle” ordrer produceres færdige samt at de seneste års kapacitetsudvidelser øger udbud-

det. Vi har dog svært ved at se olieprisen falde fra sit nuværende niveau USD 140 til 50 ved 

normale markedsforhold. 

Handelsbarrierer og politiske indgreb har indflydelse på det niveau olieprisen skal være oppe 

på, før olieeftersøgninger i de pågældende lande er rentabelt, det er vigtigt at disse bliver holdt 

på et så rimeligt niveau som muligt, da det ellers vil lægge en dæmper på olieselskabernes 

investeringslyst, og derved mindske NKT Flexibles forretningsgrundlag.  

Den teknologiske udvikling har helt klart en indflydelse på NKT Flexibles, virksomheden har 

en stærk position idet de kan leverer dets kabler med indbygget optisk fiber til overvågning af 

kablet samt er leveringsdygtige i kabler ned til dybder på 2000 meter. 

3.3.8 Brancheanalyse 

Denne analyse foretages, som gennemgået i indledningen, ved hjælp af Porters brancheanaly-

semodel ”Porters Five Forces”, se eventuelt Figur 15. 

3.3.8.1 Konkurrenceintensitet 

Det globale marked for fleksible rørsystemer til olie- og gasindustrien anslås at udgøre i om-

egnen af USD 1,5 mia. årligt45. NKT Cables er en ud af tre udbydere på verdensmarkedet, og 

sidder på omtrent 15% af markedet, hvor de to andre virksomheder er franske Technip med en 

markedsandel på 55%, og engelske Wellstream med en markedsandel på 30%.  

Technip positionerer sig i form af sin rolle som markedsleder, som den dominerende leveran-

dør af meget store og/eller teknisk udfordrende totalløsninger. Technip fastholder sin ledende 

position på det tekniske område via en meget aktiv IPR politik46. 

Wellstream har de seneste år fokuseret på at positionere sig som leverandør af standardiserede 

kabler i stor volumen, ikke mindst til det brasilianske marked.   

                                                        

45 NKT Holding A/S’ Årsrapport 2007, s. 30 
46 ”Intellectual property rights” 
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Atlanterhavet ud for Brasilien udgør omtrent halvdelen af verdensmarkedet, tidligere sad 

Wellstream og Technip alene på dette marked, da de med egen produktion i Brasilien, undgik 

at betale told på 30-40% ved import til landet47. NKT Flexibles har i 2008 indgået en omfat-

tende kontrakt med brasilianske Petrobras som betaler importtolden, aftalen understreger den 

store efterspørgsel der er i markedet.  

3.3.8.2 Adgangsbarrierer 

Produktion af fleksible rørsystemer kræver betydelige investeringer, til indkøb af metaller 

samt produktionsfaciliteter, hvilket virker som et effektivt værn mod potentielle indtrængere. 

Store initialinvesteringer er i teorien ikke tilstrækkeligt til at forhindre nye indtrængere på 

markedet så længe de eksisterende producenter opnår et overnormalt profit.  

Produktionen af fleksible rørsystemer kræver udover store initialinvesteringer betydelige ud-

gifter til forskning og udvikling for at være konkurrencedygtige.  

Desuden stilles der ofte specifikke krav til de enkelte leverancer, hvorfor det endvidere er 

nødvendigt med et betydeligt know-how og fleksibelt produktionsapparat.  

Endelig er godkendelsen af et fleksibelt rør til krævende dybder en langsommelig proces, pga. 

den sikkerhed olieselskaberne kræver, da det er en meget kostbar proces at standse produktio-

nen for at udskifte et rørsystem48. 

3.3.8.3 Leverandører 

De væsentligste komponenter i produktion af fleksible rørsystemer er metaller og plastic, 

komponenterne skal leve op til en række internationale krav.  

Markedet for lettere forarbejdede metaller og plastic er pga. konkurrenceintensiteten i disse 

industrier effektiv prisfastsat49, og NKT Flexibles er derfor sikret råvarer til markedsvilkår.  

Priserne på metaller er de seneste år steget meget, men vurderes ikke som kritisk da udviklin-

gen hurtig slår igennem på slagspriserne. Desuden gennemgår komponenterne til fleksible 

rørsystemer en række forarbejdningsprocesser, som tillægger komponenterne en betydelig 

værdi, hvilket gør at stigende råvarepriser ikke har den store betydning.  

                                                        

47 Nordea Equity Research ”NKT Holding”, 06-05-2008, s. 2  
48 Interview med chefrådgiver Claus Paaske Larsen fra Nordea, Savings & Asset Management 
49 Interview med chefrådgiver Claus Paaske Larsen fra Nordea, Savings & Asset Management 
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Markedet for plastproducenter har op gennem 90’erne oplevet en konsolidering så det euro-

pæiske marked for petrokemiske virksomheder i dag er præget af monopoldannelse50 af de to 

industri konglomerater BASF og Bayer. Selvom eventuelle negative påvirkninger af monopol 

umiddelbart må forventes at påvirke aktørerne i branchen, har det for NKT Flexibles ikke 

været en nævneværdig trussel. 

3.3.8.4 Kunder 

På markedet for fleksible rørsystemer har NKT Flexibles en yderst gunstig position, grundet 

få konkurrenter på markedet, samt en stor efterspørgsel efter virksomhedens produkter. Or-

dren fra brasilianske Petrobras synliggøre kundernes manglende forhandlingsstyrke i marke-

det, idet Petrobras opsøgte NKT Flexibles for at få ordren i hus. 

Gennem årene 02-06 kom 71% af ordreindgangen direkte fra olieselskaberne, mens de reste-

rende 29%, stammede fra NKT Flexibles anden ejer det norske offshore olieserviceselskab 

Acergy.  

I årene 97-01 vedrørte direkte ordre fra olieselskaber 42% mens ordre fra Acergy i gennem-

snit talte 58%51 af ordreindgangen, denne faldende tendens indikerer øget forhandlingsstyrke 

fra producenternes side af, da afhængigheden fra enkelte aftager er mindsket. 

3.3.8.5 Substitution 

Inden for fleksible rørsystemer, der anvendes som permanent tilslutning mellem havbund og 

aftapningssted, findes der ingen substitutter. Rørene fra havbund til aftapningssted er på grund 

af aftapningsfartøjet ikke er fæstet til havbunden, nødsaget til at være fleksible, da de ellers 

ved forskydninger af aftapningsfartøjet ville knække.   

3.3.8.6 Sammenfatning af brancheanalyse 

Konkurrenceintensiteten i markedet for fleksible rør, er på et meget lavt niveau, idet markedet 

efterspørger mere end producenterne på pågældende tidspunkt kan producere. NKT Flexibles 

beskedne størrelse set i forhold til dets konkurrenter, gør alt andet lige at NKT Flexibles skal 

kæmpe hårdere for at bevare sin langsigtede konkurrenceevne.  

Leverandører af diverse komponenter til produktion af fleksible rør indtager en neutral positi-

on overfor NKT Flexibles, idet komponenterne skal igennem en række forarbejdningsproces-

ser inden de bliver til et færdigt produkt. 

                                                        

50 Plastics ”BASF Factbook 2008” www.basf.com 
51 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-12-2007, s. 43 
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Producenter af fleksible rør har en usædvanlig god forhandlingssituation overfor kunderne 

pga. den store efterspørgsel på markedet. 

Det kræver store initialinvesteringer at påbegynde en produktion af fleksible rørsystemer, de 

åbenlyse investeringer er selve produktionsfaciliteterne, desuden kræver det en del know-

how, og det er en tidskrævende proces at få godkendt fleksible olierør. Så længe producenter-

ne opnår overnormale profitter, vil markedet alt andet lige være interessant for indtrængere. 

Der er ingen substitutter til fleksible rørsystemer, og der ventes heller ikke at dukke nogle op, 

det har derfor ingen effekt på indtjeningen.   

3.3.9 Konkurrencestrategier 

På markedet for fleksible kabler fører NKT Flexibles en differentieringsstrategi. Målsætnin-

gen er at producere produkter af en høj kvalitet som giver kunderne en oplevet merværdi, 

hvorved Flexibles kan opnå en højere pris.  

NKT Flexibles differentierer sig blandt andet ved, som den eneste rørproducent i verden at 

leverer overvågningsudstyr som en integreret del af røret, i praksis er dette en lysleder som 

kan måle hvor mange bøjninger røret foretager.  

Da der ved salg af fleksible rør ofte indgår særskilte kravspecifikationer til rørleverancen, 

ligger kunden stor vægt på rørsystemets tekniske og fysiske kvaliteter, hvorfor differentie-

ringsstrategien virker fornuftig.  
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3.3.10 Konkurrenceposition 

NKT Flexibles konkurrenceposition fordelt på produkter, er vist i BCG-matricen i Figur 21. 

Figur 21 – NKT Flexibles konkurrenceposition 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

NKT Flexibles har en forholdsvis stor markedsandel (15% af verdensmarkedet) på markedet 

for fleksible rør til olie- og gasindustrien, NKT Flexibles er dog den mindste af de tre globale 

aktører. Samtidig forventes der en høj vækst i markedet, drevet op af den høje oliepris, denne 

sammensætning medfører at fleksible rør får placeringen ”star” i BCG-matricen.  

NKT Flexibles er fortsat under udvikling og vil derfor være likviditetskrævende i forbindelse 

med den igangværende produktionsudvidelse, samt forskning og udvikling, det forventes der-

for at en del af overskuddet bliver geninvesteret i området.  

3.3.11 Delkonklusion 

Delkonklusionen er som tidligere omtalt struktureret efter SWOT-analysens metodik. 

Styrker 

• NKT Flexibles besidder et højt teknisk niveau indenfor overvågning af olie-

rør, og differentierer sig på dette punkt i forhold til sine konkurrenter. 
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• NKT Flexibles har aldrig haft et defekt olierør, hvilket ikke er tilfældet for 

dets to konkurrenter52 

Svagheder 

• NKT Flexibles er i forhold til dets konkurrenterne væsentlig mindre, og vil 

derfor i teorien ikke kunne opnå samme stordriftsfordele. 

• I modsætning til sine konkurrenter har NKT Flexibles ikke produktionsfacili-

teter i Brasilien og vil derfor pga. told være 30-40% dyrere for køber på det 

brasilianske marked. 

Muligheder 

• Stigende oliepris øger den i forvejen høje investeringslyst blandt olieselska-

berne, hvilket skaber større efterspørgsel efter fleksible olierør. 

• Ophævelse af det mangeårige forbud mod at bore efter olie langs den ameri-

kanske kyst, vil skabe et endnu større marked. 

• Kapacitetsudvidelsen på 65% på produktionsfaciliteterne i Kalundborg øger  

virksomhedens muligheder for stordriftsfordele. 

• Tilstedeværelsen på det brasilianske marked øger virksomhedens vækstmu-

ligheder. 

Trusler 

• NKT Flexibles er afhængig af sit gode omdømme, om at leverer pålidelige 

rør af allerhøjste kvalitet, hvorfor et defekt olierør vil skade virksomhedens 

ry. 

• Store kabelproducenter der i forvejen har en del af produktionsfaciliteterne og 

know-how kan uden det store besvær trænge ind på markedet.  

• Producenterne af fleksible olierør udvider disse år kapaciteten, hvilket kan 

skabe priskonkurrence på lang sigt. 

                                                        

52 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-12-2007, s. 41 
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• Et kraftigt fald i olieprisen vil betyde at igangsætningen af nye offshore akti-

viteter ikke længere vil være attraktive. 

Overordnet set vurdere vi at de givne markedsforhold for NKT Flexibles ser særdeles positive 

ud, og at dette også på mellemlangt sigt (3-6 år) vil gøre sig gældende.  Især på baggrund af 

olieselskabernes stigende interesse for eftersøgning efter olie.  

Selskabets centraliserede produktion i Denmark, gør især selskabet langt mere følsomme 

overfor toldbarrierer end konkurrenterne, der alle har decentraliseret produktionen. Dette me-

ner vi kan blive et problem, hvis selskabet ikke tager hånd om dette eller hvis der ikke sker 

ændringer på dette punkt, når udbuddet på sigt når efterspørgslen.  

Et eventuelt drastisk fald i olieprisen, til et niveau under USD 50, som pt. af NKT Flexibles 

vurderes attraktivt for igangsætningen af olieefterforskning, kan blive et problem for selska-

bet, dette vurdere vi dog ikke på nuværende tidspunkt vil blive aktuelt. 

3.4 Strategisk analyse Nilfisk-Advance 
Aktiviteterne i Nilfisk-Advance er som beskrevet i afsnit 2.2.1 opdelt på tre forretningsområ-

der, kommercielle, industrielle og private produkter. Disse tre er udgangspunktet for omver-

densanalysen.  

3.4.1 Omverdensanalyse 

Fremgangsmåden for analysen vil være PESTEL-modellen, se Figur 15 for nærmere gennem-

gang.  

3.4.1.1 Politiske faktorer  

Fra politisk side bliver der stadig støre fokus på godt arbejdsmiljø, hvilket medfører højere 

krav til rengøring i alle brancher, og dermed større efterspørgsel efter rengøringsmaskiner. 

3.4.1.2 Juridiske faktorer 

Nilfisk-Advance er ikke i nævneværdig grad påvirket af juridiske faktorer.   

3.4.1.3 Miljø faktorer 

Det generelt større pres for bedre arbejdsmiljø fra politisk side, medfører også at Nilfisk-

Advance selv skal sikre et godt arbejdsmiljø i selskabet.  

 

 



Værdiansættelse af NKT Holding A/S                                                             
___________________________________________________________________________ 

62 

 

Til dette formål findes der en formaliseret miljøhandlingsplan, der følger NKT Holdings mil-

jøpolitik, hvilket blandt andet medføre øget fokus på arbejdsmiljø, materiale- og ressourcefor-

brug samt indførsel af et miljøstyringssystem, der blandt andet fastsætter retningslinjer for 

arbejdsmiljø53.   

Udover kravet til en miljømæssig sund produktion af produkterne, stilles der også i stadig 

stigende grad krav til produkter i mange forskellige miljømæssige henseende, fra myndighe-

der og kunder.  Kravene kan eksempelvis variere fra støvsugerens støjniveau og luftfiltrering, 

til hvorledes en gulvbehandlingsmaskine skal behandle spildevand.  

De miljømæssige krav er mange, og derfor en vigtig konkurrenceparameter for Nilfisk-

Advance, der ellers vil blive presset af andre producenter, såfremt der ikke formås at skabe 

miljørigtige produkter.    

3.4.1.4 Økonomiske faktorer 

Nilfisk-Advance er markant påvirket af globale konjunkturudsving, og i mindre grad af valu-

takurs udvikling. 

Markedet for rengøringsmaskiner er i høj grad påvirket af de generelle økonomiske konjunk-

turer. Det skyldes primært at hovedparten af aftagerne af Nilfisk-Advances produkter er pro-

fessionelle eller institutionelle brugere. For denne type kunde er køb af rengøringsmaskiner en 

anlægsinvestering. I nedgangstider er der dermed tradition for at nyinvesteringer udskydes 

med henblik på at optimerer virksomhedens likviditet54.   

3.4.1.5 Socio-kulturelle faktorer 

Det er vigtigt for Nilfisk-Advance at kunne opretholde en dygtig medarbejderstab. 

3.4.1.6 Teknologiske faktorer 

Markedet for rengøringsudstyr er et forholdsvis lavteknologisk marked, det er dog i højt grad 

fokus på produktudvikling inden for helt nye teknologier og produkttyper. Derfor lægges der 

hos Nilfisk-Advance også særlig vægt på løbende udvikling af nye produkter. For år tilbage 

gennemgik Nilfisk-Advance en opfattende rekonstruktion med netop dette for øje.  

Nilfisk-Advance befinder sig i dag på et kvalitetsniveau, der som minimum matcher de nær-

meste store konkurrenters. 

                                                        

53 NKT Holding A/S Årsrapport 2006, s. 6 
54 NKT Holdings A/S Årsrapport 2007, s. 24 
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3.4.1.7 Sammenfatning af omverdensanalyse 

Det øget fokus i markedet på miljømæssige faktorer, vurderes generelt positivt for Nilfisk-

Advance, da virksomheden med sit høje kvalitetsniveau og fokusering på løbende innovation, 

står i en god position til at udnytte de fremtidige muligheder. Yderligere skal der lægges vægt 

på Nilfisk-Advances store udviklings indsats, da løbende fornyelse af produktporteføljen, er 

en central konkurrenceparameter i branchen. 

3.4.2 Brancheanalyse 

Analysen af brancheforholdene der påvirker Nilfisk-Advance, udføres efter den gennemgåede 

teoretiske model, vist i Figur 16. 

3.4.2.1 Konkurrenceintensiteten 

Markedet for husholdningsmaskiner 

Der findes mange globale udbydere af produkter til den private husholdning, hvilket medfører 

en intensiv konkurrence på denne produkttype. Visse virksomheder har derfor valgt en diver-

sifikationsstrategi, hvorved de vælger at udbyde et meget bredt udvalg af produkter til hus-

holdningen, herunder alt fra støvsugere til håndmiksere. Nilfisk-Advance har derimod valgt at 

imødekomme den hårde konkurrence, ved primært at være fokuseret på at udbyde støvsugere 

og højtryksrensere i høj kvalitet til den private husholdning. Gennem en højere kvalitet end 

konkurrenterne på disse produkter, er det muligt for Nilfisk-Advance at opnå en højere pris på 

disse produkter, sammenlignet med konkurrenterne.  

Produktionen af husholdningsmaskiner er en mindre niche i Nilfisk-Advances samlede forret-

ning, i 2007 udgjorde salget til private således kun 9% af selskabets samlede salg55.  

Markedet for professionelle maskiner 

Som tidligere nævnt er Nilfisk-Advances primære fokus på salg til den professionelle bruger, 

hvilket udgør 91% af det samlede salg. Det globale marked for professionelle rengøringsma-

skiner, skønnes af Nilfisk-Advance til at udgøre i omegnen af DKK 40 mia. årligt56.  

De fem største globale producenter udgør ca. 40% af markedsandelen. Den resterende del af 

det professionelle marked, er fordelt på omkring 100 mindre lokale producenter.  

                                                        

55 NKT Globale Perspektiver 2007 s. 20 
56 NKT Globale Perspektiver 2007 s. 20 
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Denne markedsopbygning skaber gode konsolideringsmuligheder for de større producenter, 

der kan bruge opkøb i den intensive kamp om positionen som den markedsdominerende.  

Grundet den store globale konkurrence i branchen, er kundens fokus på maskinernes 

pris/kvalitets forhold.  

Maskinerne skal være af en sådan kvalitet at der ikke opstår problematiske nedbrud i udstyret, 

samtidig er det også vigtigt for kunden at disse er effektive, så der kan spares arbejdstimer i 

udførelsen af rengøringsarbejdet.  

Nilfisk-Advance arbejder hård for at holde sig i front blandt konkurrenterne. Selskabet arbej-

der ud fra et CC5 program57, hvis formål er at nedbringe selskabets omkostninger med 5 pct. 

hver andet år. En del af disse besparelser sendes så videre til kunden for at øge selskabets 

markedsandel. Omkostningerne bliver nedbragt på en lang række måder: 

• Generelle forbedringer af produktionsplatformen nedbringer både udviklings- 

og produktionsomkostningerne, da samme komponenter kan anvendes i flere 

forskellige modeller. Dermed kan Nilfisk-Advance opnå større rabatter ved 

indkøb af komponenter. 

 

• Alle komponenter købes fra eksterne producenter, med en stadig stigende an-

del fra Kina. 

 

• Produktionen udføres for så vidt muligt i lavomkostnings-områder. En del af 

den vesteuropæiske produktion er flyttet til Kina og Ungarn, og den ameri-

kanske produktion er blevet optimeret og koncentreret på færre større produk-

tionsfaciliteter. 

 

• Gennem redesign af de enkelte produkter er antallet af delkomponenter i det 

enkelte produkt blevet reduceret, hvilket reducerer lagerføringen af kompo-

nenter, samt den generelle risiko for nedbrud af produkterne. Standardisering 

og mindre kompleksitet har ligeledes reduceret omkostningerne til samling af 

produkterne. 

                                                        

57 Interview med Dan Wejse Senioranalytiker, Nordea Markets 
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• Øget fokusering på supply chain management har medvirket til at reducere 

priserne på komponenterne. 

 

• I Europa udvikles en fælles IT-platform, der centraliserer selskabets back of-

fice funktioner, og øger muligheden for at dele serviceydelser i selskabet. 

Disse tiltag vil dog ikke nødvendigvis give Nilfisk-Advance en afgørende konkurrencemæssig 

fordel, da flere af de største konkurrenter gennemføre lignende omkostningsbesparende tiltag.  

Centralt er det dog, at Nilfisk-Advance gennem de senere års opkøb og rekonstrueringsproces 

har placeret sig som en af de største udbydere af professionelle rengøringsmaskiner i verden, 

med en markedsandel på ca. 10%58.   

3.4.2.2 Adgangsbarrierer 

Traditionelt set har indgangsbarriererne i branchen været små, primært grundet det forholds-

vis lave teknologi niveau. Dette er også grunden til at vi i dag ser mange små fabrikanter i 

branchen.  

Den professionelle del af markedet stiller dog hele tiden højere krav til funktionaliteten i pro-

dukterne, hvilket kræver ekstra investeringer til forskning og udvikling for producenterne, og 

dermed øgede krav for at gøre sig gældende i branchen.    

Adgang til distributionsnetværk, er en markant adgangsbarriere til branchen, de store globale 

producenter har gennem mange opkøb de senere år positioneret sig bredt på verdensmarkedet. 

En ny producent vil dermed have det mere end almindeligt svært i konkurrencen med de få 

globale spillere.  

Markedet har som nævnt været inde i en periode med mange opkøb, det ventes derfor at der 

indenfor en overskuelig tidshorisont kun vil være få store selskaber tilbage, til at dominere 

verdensmarkedet for professionelle rengøringsmaskiner59.   

3.4.2.3 Leverandører 

Som et led i at reducere omkostningerne og øge fleksibiliteten i produktionen, har Nilfisk-

Advance udliciteret en lang række opgaver i produktionen.  

                                                        

58 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-01-2007 s. 16 
59 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-01-2007 s. 10 
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Eksempelvis producerer selskabet ikke længere selv motorer eller metalkomponenter til sine 

støvsugere, ligesom meget malerarbejde nu er outsourcet til underleverandører.  

Overordnet set producerer Nilfisk-Advance på nuværende tidspunkt, kun i meget begrænset 

omfang de komponenter der indgår i selskabets produkter.  

Selvom Nilfisk-Advance med udliciteringen af opgaver i produktionen kan gennemføre om-

fattende besparelser, vil sådanne udliciteringer alt andet lige medføre en markant øget afhæn-

gighed af underleverandørerne.  

Den prismæssige effekt af denne afhængighed vurderes dog ikke at være betydende, da der 

findes et bredt udvalg af virksomheder på verdensplan, der kan producerer motorer af ensartet 

kvalitet. Langt de fleste dele der indgår i eksempelvis en støvsuger er forholdsvis lavteknolo-

giske, og kan derfor fremstilles af et utal af virksomheder på globalt plan.     

3.4.2.4 Kunder 

Nilfisk-Advance befinder sig i kraft af sin betydelige størrelse, på nuværende tidspunkt ikke i 

en situation hvor selskabet umiddelbart bliver presset af enkelte kunder.  

Nilfisk-Advances udvikling de senere år, i forhold til opkøb og udvidelse af produktpro-

grammet, eksempelvis med opkøbet af ALTO, der for alvor gjorde Nilfisk-Advance til en af 

de førende indenfor højtryksrensere, går godt i spænd med den generelle markedsudvikling, 

hvor kunderne i højere grad ønsker et bredt udvalg hos deres leverandører.  

Nilfisk-Advance vil gennem de seneste års opkøb være i stand til at opretholde en god størrel-

se i forhold til sine kunder, og dermed fortsat befinde sig i en fornuftig forhandlingsposition.     

3.4.2.5 Substitution 

Mulighederne for substitution på Nilfisk-Advances markeder er mange. Om det for så vidt 

handler om rengøring i den private husholdning, eller i det professionelle segment, kan manu-

el arbejdskraft teoretisk set i langt de fleste tilfælde erstatte diverse rengøringsmaskiner.  

I de vesteuropæiske lande udgør lønnen dog oftest lang den største del af rengøringsomkost-

ningerne, derved er substitution af eksempelvis professionelle rengøringsmaskiner her, ikke et 

reelt alternativ, grundet omkostningerne ved en tilsvarende manuel udført rengøring.  
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At der i branchen, alt efter marked, altid vil være forholdsvis let adgang til substitution af sel-

skabets produkter, med information selskabet tager højde for i forhold til selektering af salgs-

indsats på forskellige markeder.  

Eksempelvis er markederne i Østeuropa endnu ikke så interessante som de vesteuropæiske, på 

grund af det forholdsvis lave lønniveau, hvorved udvidet brug af manuelle arbejdskraft er af 

mindre betydning.    

3.4.2.6 Sammenfatning af brancheanalyse 

På markedet for husholdningsstøvsugere findes der mange producenter, hvilket medfører en 

intensiv konkurrence. Nilfisk-Advance befinder sig i en presset situation på dette markeder, 

da selskabet ikke høre til blandt de største spillere her. Samlet set udgør produktionen af ren-

gøringsmaskiner til det private segment, dog kun en mindre andel i Nilfisk-Advance. 

Markedet for professionelle rengøringsmaskiner er anderledes opbygget. Her findes ligeledes 

mange producenter, men der er kun ganske få store globale producenter og mange mindre 

lokale. På markedet for professionelle rengøringsmaskiner besidder Nilfisk-Advance en frem-

trædende position blandt de førende. 

Ved en betragtning af Nilfisk-Advances enkelte kunders køb af selskabets produkter, og den 

generelle omsætning i selskabet, kan det konkluderes at der ikke er enkelte kunder, der er i en 

position til at presse selskabet.  

Det samme gør sig glædende med selskabets leverandører, der grundet det store udbud og 

komponenternes lave kompleksitet, gør at de uden større vanskeligheder kan udskiftes. 

Det vurderes ikke som sandsynligt at nye store konkurrenter entrerer på Nilfisk-Advances 

markeder. Da det professionelle marked er præget af ganske få store internationale selskaber, 

er det svært for nye konkurrenter at trænge ind på markedet.  

Eneste egentlige substitutionsmuligheder i forhold til Nilfisk-Advances produkter er ”kost & 

spand”, og dermed øget brug af manuelt arbejde, i stedet for de avanceret rengøringsmaskiner. 

Denne substitutionsmulighed ses ikke som værende særlig relevant, særligt ikke på de vestlige 

markeder. 
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3.4.3 Konkurrencestrategier 

På markederne hvor Nilfisk-Advance opererer, er de to væsentligste faktorer, teknologi og 

pris. Priskonkurrence findes primært på markedet for husholdningsprodukter, her satser Nil-

fisk-Advance dog på at tilbyde kunden et produkt der overstiger konkurrenternes på teknologi 

og kvalitet, og følger derfor en differentieringsstrategi på dette marked. 

For kunderne til professionelt rengøringsudstyr, er prisen i mindre grad afgørende, her lægges 

der generelt mere vægt på brugervenlig teknologi med en høj driftsikkerhed.  

Produkter i dette segment sælges således på et højt teknologiniveau, og derfor følger Nilfisk-

Advance ligeledes en differentieringsstrategi på dette marked. 

Inden for begge ovenstående produktsegmenter har Nilfisk-Advance, i vores øjne valgt at 

følge den rigtige strategi.  Konkurrenceintensiteten indenfor husholdningsprodukter, og de 

deraf lave priser, sammenholdt med konkurrenternes størrelse og volumen, gør det umuligt 

for Nilfisk-Advance for alvor at tage del i priskonkurrencen.  

På markedet for professionelle produkter er det netop teknologisk differentiering, der bringer 

Nilfisk-Advance i front blandt konkurrenterne. 

3.4.4 Konkurrenceposition 

Figur 22 viser Nilfisk-Advances respektive forretningsområders konkurrencemæssige positi-

on. Fælles for begge forretningsområder, er at markedet for rengøringsprodukter generelt er 

markeder med lavvækst. Udviklingen på disse markeder udvikler sig udelukkende i takt med 

de generelle økonomiske konjunkturer. 

Husholdningsprodukter er placeret som ”dog”, da Nilfisk-Advance udelukkende er en mindre 

aktør på dette marked, der ikke på nuværende tidspunkt ser ud til at rumme større vækstmu-

ligheder. Samtidig er det et marked der fortsat vil være likviditetskrævende, blandt andet 

grundet fortsat høje løbende udviklingsomkostninger.  

Hvis selskabet fortsat ønsker at opererer på markedet for husholdningsprodukter, bør strategi-

ske alliancer eller opkøb overvejes, for derved at kunne flytte sin produktion af husholdnings-

produkter, over imod en position som ”Cash Cow”. 
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Figur 22 – Nilfisk-Advances konkurrenceposition 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Markedet for professionelle rengøringsmaskiner er ligeledes et marked præget af en forholds-

vis lav vækst, på dette marked er Nilfisk-Advance dog, som nævnt en af de store aktører. Der-

for placeres Nilfisk-Advances som en ”Cash Cow” i matricen.    

3.4.5 Delkonklusion – SWOT 

Delkonklusionen er som tidligere omtalt struktureret efter SWOT-analysens metodik. 

Styrker 

• Nilfisk-Advance besidder en omfattende portefølje af rengøringsmaskiner af 

høj kvalitet. 

 
• Stor fokusering på udvikling af nye produkter og teknologier. 

 
• Global tilstedeværelse. 

 
• Selskabet opnår højere avancer på sine produkter ved at følge differentie-

ringsstrategier.  
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• Stor fleksibilitet ved udlicitering af produktionen af komponenter til underle-

verandører. 

Svagheder 

• Nilfisk-Advance er en mindre spiller på markedet for rengøringsmaskiner til 

den private husholdning.  

 
• Med forholdsvis høje udviklingsomkostning og lav volumen, kan denne del 

af forretningen meget vel gå hen og blive likviditetskrævende i fremtiden. 

Muligheder 

• Opkøb eller strategiske alliancer, kan gøre produktsortimentet inden for ma-

skiner til husholdningen likviditets skabende. 

 
• Generelt mere fokus på miljø og rengøring fra forbrugerne og myndigheder-

ne. 

 
• Nilfisk-Advance har gennemført omfattende omkostningsreduktioner i pro-

duktionen, dette stiller dem i en gunstig position i forhold til at forbedre deres 

markedsposition i begge segmenter. 

Trusler 

• Nilfisk-Advance skal opretholde sit høje udviklingsniveau, for fremadrettet at 

kunne fastholde, og udbygge sin position på markedet. 

 
• På verdensplan findes der kun en mindre håndfuld af store selskaber inden for 

professionelle rengøringsmaskiner, og en stor mængde mindre selskaber. En 

så fragmenteret markedsstruktur giver de større selskaber fornuftige opkøbs-

muligheder, hvilket kan skabe store nye konkurrenter for Nilfisk-Advance. 

Dette virker selvfølgelig også modsat rettet, hvis ledelsen i Nilfisk-Advance 

formår at udnytte situationen.  
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Nilfisk-Advances’ primære fokus på industrielle rengøringsmaskiner af høj kvalitet, kan 

komme til at sætte selskabet under pres, alt efter hvor hård en landing den globale økonomi 

vil opleve oven på den nuværende økonomiske afmatning, da Investering i nye rengøringsma-

skiner er investeringer der er lette at udskyde til bedre tider.  

Selskabet har dog efter adskillige opkøb de senere år opnået er en globale positionering, hvor-

ved den ventede nedgang muligvis kan opvejes af øget salg på nye markeder. 

3.5 Strategisk analyse NKT Photonics 
Aktiviteterne i NKT Photonics er som beskrevet i afsnit 2.2.3 opdelt på tre forretningsområ-

der, kommercielle, industrielle og private produkter. Disse tre er udgangspunktet for omver-

densanalysen.  

3.5.1 Omverdensanalyse 

Fremgangsmåden for analysen vil være PESTEL-modellen, se Figur 15 for nærmere gennem-

gang.  

3.5.1.1 Politiske faktorer 

NKT Photonics produkter inden for informationsteknologi og optiske kommunikationsledere, 

er kommet i politisk fokus de senere år60.  

Selskabets har en bred vifte af fiberoptiske produkter med vidtstrakte anvendelsesmuligheder, 

blandt andet inden for brandovervågning, eksempelvis i tunneller, hvilket der har været sær-

ligt politisk fokus på siden den tragiske brand i Mont Blanc tunnellen i Frankrig i 1999.   

Desuden er der de senere år kommet et øget fokus på forsyningssikkerheden af el-nettet. Dette 

på både de udviklede markeder i vesten, men i særdeleshed lande som eksempelvis Kina og 

Rusland, hvor der i disse år sker en kraftig udbygning af infrastrukturen.  

Her har NKT Photonics produkter i porteføljen der kan måle temperatur og brud i højspæn-

dingskabler. Ledes der eksempelvis for meget strøm igennem et kabel, bliver dette for varmt 

med risiko for at bryde sammen.  

3.5.1.2 Juridiske faktorer 

NKT Photonics er ikke i højere grad påvirket af juridiske faktorer. 

                                                        

60 NKT Globale Perspektiver 2007, s.30 
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3.5.1.3 Miljø faktorer 

NKT Photonics er ikke i højere grad påvirket af miljømæssige faktorer. 

3.5.1.4 Økonomiske faktorer 

NKT Photonics er på nuværende tidspunkt kun i mindre grad afhængig af de globale økono-

miske konjunkturer. Da mange af selskabets produkter fortsat befinder sig på udviklingsstadi-

et, har selskabet endnu ikke den store afsætning af produkter.  

3.5.1.5 Socio-kulturelle faktorer 

NKT Photonics succes og evne til at skabe overskud de kommende år, afhænger af selskabets 

evne til at skabe banebrydende produkter i et meget nichepræget marked. Det er derfor altaf-

gørende, at selskabet er i stand til at tiltrække innovative og kompetente medarbejdere, så der 

kan etableres en sammenhæng med de højteknologiske produkter og den kommercielle an-

vendelse.61 

3.5.1.6 Teknologiske faktorer 

NKT Photonics befinder sig på et marked præget af innovation, og teknologi på et højt ni-

veau. Der er tale om et meget nichepræget marked hvor ny teknologi udvikles i mange mindre 

virksomheder. De færreste produkter i NKT Photonics gruppens selskaber er i udviklingsfa-

sen, og er dermed fortsat likviditetskrævende. 

3.5.1.7 Sammenfatning af omverdensanalyse 

Politisk fokus indenfor flere af NKT Photonics gruppens beskæftigelsesområder, vil give 

spændende afsætningsmuligheder i fremtiden.  

Flere af gruppens selskaber er førende inden for deres respektive områder, og vil dermed være 

i en gunstig position til at udnytte disse afsætningsmuligheder. Mange af gruppens produkter 

er dog fortsat i udviklingsfasen, og kan derfor ikke på kort sigt bidrage positivt til gruppen. 

3.5.2 Brancheanalyse 

Analysen af brancheforholdene der påvirker NKT Photonics, udføres efter den gennemgåede 

teoretiske model vist i Figur 15. 

                                                        

61 NKT Globale perspektiver 2007, s. 29 
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3.5.2.1 Konkurrenceintensiteten 

Markedet NKT Photonics befinder sig på er præget af forholdsvis få udbydere. Markedet do-

mineres af en markant udbyder, det globale IPG Photonics, som sidder på mere end 2/3 dele 

af det samlede marked for fiberlasere62.  

Markedet for fiberlaser er et marked med høje vækstrater, i og med en stadig større del af det 

traditionelle lasermarked kan overtages af fiberlaser produkterne, der er både billigere, mindre 

og langt mere præcise end traditionelle laserprodukter, ser vi et stort potentiale for at marke-

det vil vokse markant over de kommende år.   

3.5.2.2 Adgangsbarrierer 

Adgangsbarriererne til markedet for fiberlaserer, er forholdsvis høje, i og med der er tale om 

ny teknologi på et højt niveau, er der store udviklingsomkostninger forbundet med at entrerer 

markedet.  

De mest sandsynlige nye indtrængere på markedet, er nogle af de store producenter af traditi-

onelle lasere, der efterhånden som markedet for fiberlasere modnes, bliver nødsaget til at fin-

de en indgang til markedet for derved at bevare deres markedsposition.  

To af de store traditionelle laserproducenter Trumpf og Rofin Sinar63, har på nuværende tids-

punkt ikke adgang til fiberlaser teknologi, men det må forventes at de vil starte et samarbejde, 

eller opkøbe en af de ca. 20 mindre fiberlaser producenter, for at opnå adgang til markedet.  

Vi ser sådant et samarbejde for en kærkommen mulighed for eksempelvis NKT Photonics der 

mangler den markeds adgang, som de store etablerede producenter er i besiddelse af. Det er i 

øvrigt markedsadgangen der den største udfordring for alle de mindre fiberlaser producen-

ter64.  

3.5.2.3 Leverandører 

NKT Photonics produkter er på et så højteknologisk niveau, at de materialer der tilføres fra 

underleverandører, gennemgår en så omfattende tilførsel af know-how i selskabet, at materia-

lerne kan indkøbes fra en bred vifte af elektronikkomponent producenter.  

NKT Photonics besidder dermed en hvis forhandlingstyrke overfor underleverandørerne, da 

man uden større vanskeligheder kan skifte underleverandør.  

                                                        

62 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-01-2007, s. 36 
63 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-01-2007, s. 36 
64 Nordea Equity Research ”NKT Holding” 10-01-2007s. 34 
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3.5.2.4 Kunder 

Mange af produkterne i NKT Photonics gruppens selskaber, er ikke produkter der ligger på 

lager klar til salg. Der er i højere grad tale om produkter hvor selskabet går ind og tilføre sin 

know-how til at afhjælpe kundernes problemstilling, og indkoopererer sin teknologi i kundens 

produkt.   

Samarbejder med flere førende virksomheder, på deres respektive områder, har ført til at NKT 

Photonics fiberlasere i dag benyttes i til måling af vindforhold i vindmølleparker og til over-

vågning af oliefelter under havbunden65.  

Da udbuddet af NKT Photonics produkter ikke er stort, står kunderne ikke i en position, hvor 

de kan vælge og vrage blandt andre leverandører. Situationen mellem NKT Photonics og dets 

kunder kan i en forhandlingssituation bedst betegnes som værende ligeværdig.   

3.5.2.5 Substitution 

Fiberlaser produkter er grundlæggende en ny substitutionsmulighed til den ældre traditionelle 

laserteknologi, samt elektroniske målere og sensorer. Derfor er substitutionsmulighederne for 

fiberlaser produkterne mange, teknologien er dog fremtidens svar på laser- og sensorteknolo-

gi, og vil derfor vinde fortsat større markedsandele, i forhold til de traditionelle teknologier. 

3.5.2.6 Sammenfatning af brancheanalyse 

NKT Photonics opererer i en branche med et stort vækstpotentiale, branchen er præget af et 

forholdsvis lille antal producenter, der domineres af selskabet IPG Photonics, der steder med 

en markant større markedsandel end konkurrenterne, her i blandt NKT Photonics.  

Branchen baseres på High-End teknologi, hvilket stiller store krav til potentielle nyindtrænge-

re på markedet, da disse skal bruge betydelige udviklingsomkostninger og ekspertise til ud-

viklingen af fiberlaser produkter.  

Hvis større producenter af eksempelvis traditionelle laserprodukter, ønsker at bevæge sig ind 

på markedet for fiberlaserer, vil den sandsynlige fremgangsmåde være gennem opkøb af en af 

de mindre aktører, der allerede opererer på markedet.  

Da der er tale om teknologi, på et forholdsvist tidligt udviklings stadie, er der i høj grad tale 

skræddersyet løsninger til de enkelte kunder, og ikke færdige produkter der kan ligge færdige 

på lager, klar til levering.  

                                                        

65 NKT Globale perspektiver 2007, s. 32 
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Den største konkurrence til fiberlaser produkterne, kommer fra den ældre traditionelle laser-

teknologi, hvilket i vores øjne vil aftage efterhånden som fiberlaser teknologien modnes. Vi 

mener derfor der er tale om en branche med store udviklingsmuligheder over tid. 

3.5.3 Konkurrence strategier 

NKT Photonics følger en differentieret niche strategi, i og med selskabet primært forsøger at 

finde kunder, der ikke får dækket deres behov af den eksisterende teknologi på markedet. 

NKT Photonics differentierer sine produkter, ved at tilbyde de enkelte kunder skræddersyet 

løsninger, der matcher deres behov. 

3.5.4 Konkurrence position 
NKT Photonics produkter inden for fiberlaser området, befinder sig på et marked med høj, og 

fortsat stigende vækst. NKT Photonics er dog endnu ikke for alvor kommet i gennem til mar-

kedet med sine produkter, selskabet er således fortsat kun i besiddelse af en mindre del af det 

samlede fiberlasermarked.  

NKT Photonics fiberlaser produkter er derfor placeret som et ”Question mark” i BCG model-

len. NKT Photonics er godt med på teknologien, men mangler stadigvæk reelle afsætningska-

naler, der på sigt vil kunne gøre fiberlaser produkterne til ”Stars”. 

Figur 23 – NKT Photonics konkurrenceposition 

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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3.5.5 Delkonklusion – SWOT 

Delkonklusionen er som tidligere omtalt struktureret efter SWOT-analysens metodik. 

Styrker 

• Stærk teknologiplatform. 

Svagheder 

• Svag afsætningsplatform. 

Muligheder 

• Meget stort vækstpotentiale i markedet for fiberlaser produkter. 

• Selskabet skal øge sin markedsadgang før omsætningen kan øges markant, 

eventuelt igennem strategiske partnerskaber.   

Trusler 

• NKT Photonics er en af de mindre spillere på det samlede fiberlaser marked, 

og kan derfor blive presset på flere områder af de større konkurrenter. 

NKT Photonics er primært et udviklingsselskab, der fokuserer på at udvikle ny teknologi, så 

denne kan bruges i forskellige industrielle sammenhænge. Vi ser NKT Photonics som lidt af 

en joker for NKT Holding, i og med mange af selskabets produkter fortsat er i udviklingsfa-

sen, og de fremtidige markeds muligheder derfor er meget usikre. Selskaberne under NKT 

Photonics kunne gå hen og blive det næste GIGA-eventyr for NKT Holding, men igen er 

usikkerheden markant.   
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4. Regnskabsanalyse 
Formålet med regnskabsanalysen er, at skabe et retvisende billede af NKT Holdings rentabili-

tet, samt at understøtte prognosen i budgettet. For at skabe et retvisende billede af rentabilite-

ten, fokuseres der på en kvalitativ vurdering af NKT Holdings årsrapports bestanddele i for-

hold til lovregulering og anvendt regnskabspraksis.  

Analysen vil danne udgangspunktet for en vurdering af indtjeningskvaliteten, herunder om 

der bør foretages tiltag for at forbedre indtjeningskvaliteten. I overensstemmelse hermed fore-

tages en opstilling af NKT Holdings resultatopgørelse og balance til analyseformål og bereg-

ning af de finansielle nøgletal.   

Den overordnede struktur for analysen i hovedafsnittet regnskabsanalyse er som følger: 

• 4.1 Analyse af anvendt regnskabspraksis 

• 4.2 Analyse af korrektioner 

• 4.3 Nøgletalsanalyse 

Under afsnittet anvendt regnskabspraksis analyseres først de overordnede poster, opstillings-

form, indtægtskriterier og konsolideringspraksis, hvorefter udvalgte poster fra resultatopgø-

relsen og balancen analyseres. 

4.1 Analyse af anvendt regnskabspraksis    
Årsregnskabet skal ifølge årsregnskabsloven § 11 give et retvisende billede af virksomhedens 

aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultat. Analysen af anvendt regnskabsprak-

sis har således til formål at vurdere, hvorvidt dette opfyldes. 

For at indfri ovenstående lovkrav kan mange forskellige regnskabsprincipper tages i anven-

delse. Derfor har gennemgangen endvidere til formål at forholde sig kritisk til de anvendte 

regnskabsprincipper og vurdere nødvendigheden af, eller muligheden for at foretage korrekti-

oner, der vil øge regnskabernes analytiske informationsværdi. 

Udgangspunktet for de senere analyser vil være årsregnskaberne fra NKT Holding A/S i peri-

oden 2004-2007, hvori regnskabstallene for NKT Cables A/S, Nilfisk-Advance A/S, og NKT 

Photonics A/S indgår samlet.  
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Regnskabstallene fra NKT Flexibles I/S er fra 2005 pga. ejerstrukturen i selskabet, kun konso-

lideret one-line i regnskabet og indgår derfor ikke i omsætningen og produktionsomkostnin-

gerne. Regnskabstallene for 2004 justeret således, som var de underlagt IFRS, regnskabstalle-

ne for perioden bliver således sammenlignelige.  

Formålet er at vurdere NKT Holdings regnskabskvalitet. Ved at undersøge regnskabskvalite-

ten sikres, at eventuelle ændringer i nøgletallene skyldes ændringer i den underliggende drift 

eller finansielle forhold og ikke forskelle i regnskabspraksis.  

Ved vurdering af regnskabskvaliteten er det vigtigt, at informationsniveauet i regnskabet er 

tilfredsstillende. Informationsniveauet kan vurderes på mindst to dimensioner, som udgør 

mængden og kvaliteten. Mængde refererer til, at der findes tilstrækkelig information i års-

regnskabet til at foretage eventuelle tilpasninger.  

Som nævnt, er der behov for at skelne imellem transitoriske og tilbagevendende poster. Det er 

derfor vigtigt, at NKT Holding giver den fornødne information til at kunne foretage en kvali-

ficeret sondring imellem transitoriske og tilbagevendende regnskabsposter.  

Den anden dimension er kvaliteten og troværdigheden af de rapporterede informationer fra 

virksomheden. Det kan imidlertid ofte være svært at måle kvaliteten af den rapporterede in-

formation fra virksomheden, hvilket bevirker at eventuelle justeringer, kan blive baseret på 

skøn.  

En indikator for kvaliteten af informationerne i årsrapporten er en blank revisionspåtegning. 

Revisionen af NKT Holdings årsrapporter er i år 2004 foretaget af de statsautoriserede revisi-

onsselskaber KPMG og Deloitte.  

I årene 2005-2007 er revisionen af koncernens årsrapporter, alene foretaget af det statsautori-

serede revisionsinteressentselskab KPMG. 

NKT Holdings årsrapporter har gennem analyseperioden ikke givet revisionen anledning til 

forbehold. Det betyder, at NKT Holdings årsregnskaber ifølge revisionens opfattelse er aflagt 

i overensstemmelse med lovgivningens krav om et retvisende billede.  

 

 



Værdiansættelse af NKT Holding A/S                                                             
___________________________________________________________________________ 

79 

 

Lovgivningen er imidlertid en rammelov, som gør, at indregning, måling og klassifikation af 

en række regnskabsposter er forbundet med en del skøn, der åbner muligheden for manipula-

tion af regnskabstallene. Selv i de tilfælde, hvor ledelsen ikke bevidst påvirker regnskabstal-

lene i en ønsket retning, kan der forekomme støj.  

Skøn af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser, er baseret på forudsæt-

ninger som ledelsen vurdere er forsvarlige, men som i sagens natur kan være usikre og ufor-

udsigelige.  

Det vil eksempelvis være tilfældet, når NKT Holding er tvunget til at ændre regnskabspraksis 

som følge af nye rapporteringsregler, og når der ikke tilsvarende er krav om tilpasning af de 

historiske regnskabstal.  

Det findes derfor relevant at undersøge om NKT Holdings regnskabspraksis er identisk over 

tid. For at sikre, at datagrundlaget (tidsserieanalysen) understøtter budgetteringsfasen, analy-

seres informationsniveauet i NKT Holdings regnskabspraksis, herunder om ledelsen har spe-

cielle motiver til regnskabsmanipulation, kvaliteten (realismen) i anvendte regnskabsprincip-

per (ændringer) og tilbagevendende versus transitoriske regnskabsposter.  

4.2 Analyse af korrektioner 
NKT Holdings regnskabspraksis har i analyseperioden 2004-2007 været underlagt forskellig 

regnskabspraksis, grundet overgangen fra GAAP til IFRS i 2005.  

Årsregnskabet fra 2004 er lavet i overensstemmelse med Dansk GAAP, mens årsregnskaber-

ne i perioden 2005-2007 har været underlagt International Financial Reporting Standards 

(IFRS).  

Overgangen skete i forbindelse med at International Accounting Standards Board (IASB) ud-

sendte nye IRFS standarder og ændret en række eksisterende International Accounting Stan-

dards (IAS), som koncernen implementerede, det betyder at informationen i NKT Holdings 

tidsserieanalyse sløres, da det er vanskeligt at skelne imellem konsekvenserne af ændringer i 

anvendt regnskabspraksis og reelle ændringer i den underliggende drift.  

Det vil derfor være nødvendigt at foretage korrektioner i årsregnskabet for 2004 såfremt talle-

ne medtages i tidsserieanalysen, så hele tidsperioden bliver sammenlignelig.  
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Vi har i tidsperioden undladt at tage regnskabstallene for 2003 med, da de som tidligere 

nævnt er aflagt i overensstemmelse med GAAP, og desuden ikke er præget af væsentlige 

regnskabstekniske koncernforhold som øger regnskabskvaliteten66.  

Regnskabsåret 2004 er derimod præget af en række væsentlige selskabsspecifikke poster, 

blandt andet akkvisitionen af ALTO som gør at regnskabsåret er yderst relevant at inddrage i 

tidsserien.   

De væsentligste korrektioner i forbindelse med overgangen til IFRS for NKT koncernen er: 

goodwill, minoritetsinteressers andel, hensættelser samt pensionsforpligtelser. Det vurde-

res, at en korrektion af disse poster fører til en højere informationsværdi og dermed sikrer at 

datagrundlaget understøtter budgetteringsfasen. 

De væsentligste korrektioner vil blive gennemgået, hvorefter den fulde regnskabsmæssige 

effekt af overgangen til IFRS vil blive opstillet i Figur 24. 

Argumentet for at foretage en korrektion af regnskabsposten goodwill er, at NKT Holding i 

overensstemmelse med IFRS har ændret regnskabspraksis vedrørende goodwill i år 2005, da 

goodwill ikke længere amortiseres, men i stedet underkastes nedskrivningstest.  

Foretages korrektionen ikke, vil det påvirke virksomhedens rentabilitet og risiko over tid 

(årets afskrivninger bliver mindre, hvilket forbedrer resultatet og gør balancen større), da æn-

dret regnskabspraksis (uden ændret sammenligningstal) skaber støj i analysen (tidsserieanaly-

sen).  

Som konsekvens af ændret regnskabspraksis korrigeres implementeringen af nedskrivningste-

sten foretaget i år 2005, i år 2004 som om denne regnskabspraksis fandt anvendelse.  

Argumentet for at foretage en korrektion af hensættelsen (restruktureringsomkostninger) i år 

2004 er, at regnskabsposten dette år bliver påvirket at store restruktureringsomkostninger 

(DKK 181,7 mio.) i forbindelse med opkøbet af ALTO, indenfor Nilfisk-Advance gruppen.  

Restruktureringshensættelser udgiftsføres direkte over resultatopgørelsen, og mindsker derfor 

størrelsen af relevante nøgletal. 

                                                        

66 Interview med Senioranalytiker Dan Wejse, Nordea Markets. 
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Restruktureringsomkostninger forekommer ofte i forbindelse med et ledelsesskifte, hvor den 

nye ledelse benytter lejligheden til at ”rydde op” i den eksisterende forretning, og ofte hensæt-

ter ganske betydelige beløb til dette formål, hvorved de kommende års resultat forbedres.  

Dette kan skabe et forstyrrende element i forbindelse med budgettering af den fremtidige ind-

tjening, og korrigeres der ikke for dette forhold, fremstår NKT Holding relativt sundere i 2005 

sammenlignet med 2004.    

Minoritetsinteressers andel af resultat og egenkapital indgår efter IFRS som en integreret 

del af årets resultat, således at NKT Flexibles I/S konsolideret på en linie, hvilket der korrige-

res for i 2004 regnskabet, således at denne regnskabspraksis var gældende det år. 

Pensionsforpligtelser er i forbindelse med overgangen til IFRS indregnet i åbningsbalancen 

pr. 1. januar 2004 med den fulde forpligtelse inklusive aktuarmæssige gevinster og tab, såle-

des at egenkapitalen er nedskrevet med DKK 95,1 mio. 

 

Ændringerne i regnskabspraksis har medført følgende reklassifikationer og ændringer i opstil-

lingsformen, med tilpasning af regnskabstallene for år 2004 for at gøre dem sammenlignelige:  

Udskudte skatteforpligtelser, pension og lignende forpligtelser samt hensatte forpligtelser, 

præsenteres ikke længere som en separat hovedgruppe (hensatte forpligtelser) i balancen, men 

indgår under langfristede og kortfristede forpligtelser. 

 

Figur 24 – Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS 

Kilde: NKT Holding A/S Årsrapport 2005, egen tilvirkning 
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Som tidligere nævnt er det relevant at skelne mellem tilbagevendende versus transitoriske 

regnskabsposter i tidsserieanalysen, for derigennem at opnå de bedst mulige budgetforudsæt-

ninger, desuden kan klassificeringen af forskellige regnskabsposter set fra selskabets og ana-

lytikerens synspunkt, have en signifikant indflydelse på budget- og terminalperioden afhæn-

gig af postens størrelse og art.   

Disse overvejelser/forhold har givet os anledning til at foretage en række korrektioner på til-

bagevendende såvel som transitoriske poster, argumenterne for korrektionerne er beskrevet 

nedenfor fordelt på resultatopgørelsen og balancen. 

Resultatopgørelsen 

 Tilbagevendende poster: 

- Posten ”Andel af resultat efter skat i ass. virksomheder og Joint Ventures” 

renses således at posten alene repræsenterer NKT Flexibles resultatbidrag, 

andre kapitalandele placeres i posten ” Finansielle indtægter”. 

 

Transitoriske poster: 

 

- Posten ”Skat for ophørte aktiviteter” opskrives i 2006 med DKK 141,5 

mio, således at posten ikke påvirkes af goodwill reguleringen forbundet 

med forøgelsen af det skattemæssige aktiv i forbindelse med købet af 

ALTO i 2004. 

Balancen – aktiverne 

Tilbagevendende poster: 

- Vi har ikke fundet anledning til at korrigere, eller reklassificere tilbage-

vendende poster på aktivsiden.  

 

 Transitoriske poster: 

- Goodwill opskrives i 2006 med DKK 141,5 mio. således at den skatte-

mæssige konsekvens af de øgede skatteaktiver fra ALTO købet i 2004 

elimineres.  
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- Posten ”Udviklingsprojekter under udførelse” reduceres i 2007 med DKK 

102,3 mio. således at regnskabstallene ikke påvirkes af tilførelsen af kun-

derelaterede aktiver forbundet med køb af virksomheder, posten ”Likvide 

beholdninger” opskrives med tilsvarende beløb således at tidsserieanaly-

sen er konsistent. 

- Posten ”grunde og bygninger” opskrives i 2007 med DKK 271,9 mio. der 

reduceres modsvarende i posten ”Andre tilgodehavender” således at kva-

liteten i tidsserieanalysen bevares, posten vedrører værdien af frasolgte 

grunde og bygninger i Køln i forbindelse med flytningen af produktions-

faciliteter.  

Balancen - passiver 

Tilbagevendende poster: 

-  Vi har ikke fundet anledning til at korrigere, eller reklassificere tilbage-

vendende poster på aktivsiden. 

Transitoriske poster: 

- Posten ”Udskudt skat” opskrives i 2006 med DKK 141,5 mio. således at 

balancen stemmer i forbindelse med førnævnte regulering af de skatte-

mæssige reguleringer i forbindelse med købet af ALTO i 2004.   

4.2.1 Konklusion på anvendt regnskabspraksis og korrektioner 

NKT Holding har generelt en meget høj regnskabskvalitet, og det har derfor ikke været nød-

vendigt at foretage store ændringer i regnskaberne. NKT Holding var i 2004 underlagt dansk 

GAAP hvilket vi korrigeret til IFRS, således at regnskabspraksis i tidsserieanalysen blev 

sammenlignelig.  

Vi valgte at korrigere for måden hvorpå NKT Flexibles indgår i NKT Holdings regnskab, 

samt at korrigere for diverse transitoriske poster, hovedsagligt forbundet med akkvisitioner og 

frasalg for at gøre tidsserieanalysen mere konsistent. 

Den korrigerede balance samt resultatopgørelse for perioden 2004-2007, kan ses i bilag 1-3.  
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4.3 Nøgletals analyse 

4.3.1 Rentabilitetsanalyse af NKT Holding 

Måling af NKT Holdings rentabilitet er et centralt område af regnskabsanalysen. En god ren-

tabilitet signalerer et økonomisk sundt selskab, og styrker herigennem mulighederne for stær-

ke samarbejdsaftaler og partnerskaber med leverandører og kunder.  

Udviklingen i NKT Holdings historiske rentabilitet, er ligeledes vigtigt i forbindelse med fast-

læggelsen af fremtidige forventninger til selskabet.  

NKT Holdings rentabilitet belyses ud fra en række nøgletal, hvor der skelnes imellem måling 

af rentabiliteten med udgangspunkt i den rene driftmæssige tankegang, samt en måling hvor 

effekten af fremmedkapitalen medtages. Der fokuseres på måling af driftens rentabilitet (af-

kastningsgraden), dekomponering af afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning. Struk-

turen er illustreret i Figur 25. 

Figur 25 – Rentabilitetsanalysens struktur 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning  

4.3.1.1 Måling af driftens rentabilitet 

Grundet NKT Holdings unikke sammensætning af selskaber i forskellige brancher, er det pro-

blematisk at sammensætte en retvisende Peer Group, til at danne sammenligningsgrundlaget 

for vurderingen af NKT Holdings nøgletal.  

Vi holder derfor selskabets WACC op imod afkastningsgraden, for at danne os et grundlag at 

foretage en vurdering ud fra. 
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· 100
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Investeret kapital
· 100

4.3.1.2 Måling og tolkning af afkastningsgraden og WACC  

Afkastningsgraden er det centrale rentabilitets mål for driften. Nøgletallet udtrykker forrent-

ningen af den investerede kapital i procent, og defineres som: 

 

I værdiansættelsessammenhæng, er afkastningsgraden et helt centralt nøgletal, da en højere 

afkastningsgrad medfører en højere værdiansættelse.  

Ydermere er det også et meget vigtigt nøgletal, i forbindelse med finansiering, da det er mere 

attraktivt at yde lån til en virksomhed med en høj afkastningsgrad. Et selskab med en høj af-

kastningsgrad, får derved lettere adgang til billig lånekapital. 

WACC benyttes som Peer til at vurdere niveauet for selskabet afkastningsgrad. WACC ud-

trykker det forventede afkast på den investerede kapital, i det omfang selskabet er i stand til at 

levere en afkastningsgrad der er større end selskabets WACC, skabes der et merafkast.  

WACC defineres ved67: 

 

 

 

 

Beregningen af WACC, og de underliggende variabler, beskrives mere detaljeret i afsnittet 

omkring værdiansættelse. 

                                                        

67 Petersen & Plenborg ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, 2007, s. 151 

WACC = kD · GA · (1-t) + EKA · kE

GA = Gældsandel (nettorentebærende gæld)
EKA= Egenkapitalandel
kD = Fremmedkapitalomkostninger (lånerente – lang varighed)
t = Den marginale skattesats

kE = Ejerafkastkrav

WACC = kD · GA · (1-t) + EKA · kE

GA = Gældsandel (nettorentebærende gæld)
EKA= Egenkapitalandel
kD = Fremmedkapitalomkostninger (lånerente – lang varighed)
t = Den marginale skattesats

kE = Ejerafkastkrav
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Overskudsgrad =
Resultat af primær drift efter skat

Nettooms
Overskudsgrad =

Resultat af primær drift efter skat

Nettooms

Figur 26 - Afkastningsgrad – WACC = Merafkast

Kilde: Egen tilvirkning 

Afkastningsgraden er i perioden

WACC har holdt sig på et stabilt niveau

Ud fra WACC’en, vurderes NKT Holdings afkastningsgrad til at ligge i et pænt niveau, med 

et fornuftigt merafkast. 

4.3.1.3 Måling og tolkning af overskudsgraden og omsætningshastigheden

Overskudsgraden beskriver indtægts

driftsresultat pr. omsat krone. 

En overskudsgrad på eksempelvis 10%

omsat krone.  

En høj overskudsgrad er derfor a

  

Som samlede enhed, består NKT Holding af selskaber der, jf. den strategiske analyse, beskæ

tiger sig på meget forskellige markeder under vidt forskellige forudsætninger, og derfor også 

giver forskellige påvirkninger i forhold til et nøgletal som overskudsgraden på koncern

helhed. 
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WACC = Merafkast 

Afkastningsgraden er i perioden fra 2005-2007 vokset fra 14% til 23%

WACC har holdt sig på et stabilt niveau mellem 9,5% og 8%.  

Ud fra WACC’en, vurderes NKT Holdings afkastningsgrad til at ligge i et pænt niveau, med 

4.3.1.3 Måling og tolkning af overskudsgraden og omsætningshastigheden

kudsgraden beskriver indtægts-/omkostningsforholdet, og udtrykker

pr. omsat krone.  

skudsgrad på eksempelvis 10%, er således udtryk for et driftsoverskud på 10 øre pr. 

En høj overskudsgrad er derfor attraktiv. Overskudsgraden defineres som: 

 

Som samlede enhed, består NKT Holding af selskaber der, jf. den strategiske analyse, beskæ

tiger sig på meget forskellige markeder under vidt forskellige forudsætninger, og derfor også 

nger i forhold til et nøgletal som overskudsgraden på koncern

Korr. 2005 korr. 2006 Korr. 2007
Afkastningsgrad(AG) WACC
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2007 vokset fra 14% til 23%, mens selskabets 

Ud fra WACC’en, vurderes NKT Holdings afkastningsgrad til at ligge i et pænt niveau, med 

4.3.1.3 Måling og tolkning af overskudsgraden og omsætningshastigheden 

omkostningsforholdet, og udtrykker det procentvise 

driftsoverskud på 10 øre pr. 

 

Som samlede enhed, består NKT Holding af selskaber der, jf. den strategiske analyse, beskæf-

tiger sig på meget forskellige markeder under vidt forskellige forudsætninger, og derfor også 

nger i forhold til et nøgletal som overskudsgraden på koncernen som 
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Omsætningshastighed =
Investeret kapital

Nettoomsætning
· 100Omsætningshastighed =

Investeret kapital

Nettoomsætning
· 100

Omsætningshastigheden beskriver kapitalbindingen i selskabet, og siger samtidig noget om 

hvor kapitaltungt selskabet er. Omsætningshastigheden udrykker selskabets evne til at tilpasse 

den investeret kapital til et givent omsætnings niveau.  

En omsætningshastighed på 2, svarer eksempelvis til at der investeres 50 øre for hver omsæt-

ningskrone. Det er dermed attraktivt at have en høj omsætningshastighed for selskabets inve-

sterede kapital. Omsætningshastigheden defineres som: 

 

 

Figur 27 - Overskuds- og Afkastningsgrad 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figuren viser at NKT Holding er en særdeles rentabel forretning med afkastningsgrader gå-

ende fra 14% til 23% over perioden 2005-2007. 

Overskudsgraden har ligeledes som det ses på figuren været inde i en pænt stigende tendens, 

overskudsgraden befinder sig i niveau fra 5,3% til 7,3%, i perioden.  

Overskudsgraden kommer fra et forholdsvist lavt niveau, rent historisk set, dette skyldes i 

særdeleshed de synergieffekter der fortsat oparbejdes i koncernen, eksempelvis nye fabrikker, 

og integration af opkøb i de underliggende selskaber, og der endnu ikke er slået fuldt igen-

nem, som gennemgået tidligere. Omsætningshastigheden er i perioden gået fra 2,72 til 3,17. 
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Den fine udvikling i de nævnte nøgletal, udspringer i særdeleshed af de synergieffekter der de 

senere år er opbygget i koncernen, på baggrund af akkvisitioner, restruktureringer samt gene-

relt gode markedsvilkår.  

4.3.1.4 Analyse af egenkapitalens forrentning  

Egenkapitalens forrentning (EKF) udtrykker, hvorledes selskabet har forrentet aktionærernes 

indskudte kapital, samt tidligere års tilbageholdte overskud. Egenkapitalens forrentning ville 

være lig med afkastningsgraden, hvis der ikke blev anvendt fremmedkapital i selskabet.  

Forskellen kan forklares ved, at aktionærerne først aflønnes efter fremmedkapitalen er afløn-

net. Derved er mængden af fremmedkapital, og dennes pris, to centrale områder af analysen. 

Disse måles henholdsvis via den finansielle gearing og den gennemsnitlige lånerente. 

Udviklingen i EKF kan belyses ved at undersøge, hvorledes delkomponenterne har ændret sig 

i løbet af perioden.  

Delkomponenterne er som nævnt Afkastningsgraden (AG), samt den finansielle gearing, og 

den gennemsnitlige lånerente, da selskabet benytter sig af fremmedkapital.  

Egenkapitalens forrentning og dennes delkomponenter fremgår af Figur 28.  

Figur 28 - Nøgletalsudvikling 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Afkastningsgraden har, som tidligere beskrevet, været pænt stigende i perioden, mens den 

gennemsnitlige lånerente kun er steget marginalt.  
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Rentemarginalen, der kan anskueliggøres som området mellem AG og den gennemsnitlige 

lånerente, udtrykker om virksomheden genererer et positivt afkast på anvendelsen af frem-

medkapital. 

I perioden fra år 2005 til år 2007, er rentemarginalen steget ganske betydeligt, dette på trods 

af at den finansielle gearing også er steget i perioden, og dermed har øget sin indflydelse på 

EKF.  

NKT Holding har altså formået at skabe en positiv forrentning af fremmedkapitalen, og der-

med også præsteret en stigende EKF fra år 2005 til år 2007. Indtjening fra selskabets store 

investeringer, har således opvejet de øget omkostninger til finansiering af fremmedkapitalen.   

5. Budgettering 
Formålet med budgetteringsafsnittet er at opstille NKT Holdings reformulerede resultatopgø-

relse og balance i budgetform68. Med udgangspunkt i fundamentalanalysen fra tidligere afsnit 

sammenvejes og udvælges de relevante værdidrivere fra den kvalitative og kvantitative analy-

se. 

Omdrejningspunktet er at danne en fælles ramme for at estimere de fremtidige værdidrivere, 

som skal danne grundlaget for udarbejdelsen af budgettet, hvor der specielt fokuseres på vær-

didriverne for omsætningsvæksten, overskudsgraden samt omsætningshastigheden.  

5.1 Budgetforudsætninger 

I overensstemmelse med afgrænsningen udarbejdes budgetestimaterne for en femårig periode, 

da NKT Holding hovedsagligt producere produkter til konjunkturfølsomme erhverv, desuden 

har koncernen det seneste års tid, igangsat en række tiltag som først ventes at bidrage positivt 

til koncernen i 2009-2010.  

Den femårige periode mener vi derfor kan retfærdiggøres, da vi i vores budgetforudsætninger 

antager at konjunkturen vil være oppe i gear i slutningen af vores budgetperiode69, og har der-

for en almindelig forretningscyklus. 

Der kan argumenteres for en længere budgetperiode, idet effekten af terminalværdien mini-

meres desto længere budgetperiode, der vælges for virksomheden.  

                                                        

68 Se bilag 4-6 
69 Se bilag 7-8, med makroøkonomiske nøgletal og prognoser. 
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Omvendt vurderes en budgetperiode på mere end fem år at være uhensigtsmæssig, da det vil 

være problematisk at forudsige indtjeningspotentialet herefter. Det forudsættes, at der vil være 

konstant udvikling (steady state) herefter. 

I forhold til budgettering knytter sig blandt andet usikkerhedsfaktorer som markedsvækst, 

prisudvikling, inflation, volatilitet i råvareprisen, udvikling i markedsandele og bygge- og 

anlægssektoren som er kraftig relateret med lavspændingskabelområdets afsætningsforhold. 

For at understøtte budgetteringen anvendes foruden input fra den strategiske regnskabsanaly-

se, synspunkter og argumenter fra forskellige analytikerrapporter, samt NKT Holdings års- og 

kvartalsrapporter generelt. 

Med baggrund i niveauet for 2007 anvendes den marginale skatteprocent på 25% i hele bud-

getperioden, da dette er den gældende, og derfor også vores bedste skøn på den fremadrettede.  

Ved at anvende den marginale skatteprocent forudsættes det, at der er tilstrækkelig skatteplig-

tig indkomstgrundlag til at kunne udnytte de finansielle omkostninger. I NKT Holdings til-

fælde er forudsætningen opfyldt, da resultat før finansielle poster væsentligt overstiger de 

samlede finansielle poster70. 

Vi vil i det kommende afsnit redegøre for de underliggende antagelser vi har gjort os i forbin-

delse med at vurdere omsætningsvæksten i NKT koncernens selskaber. Antagelserne vil ikke 

blive beskrevet i dybden, da antagelserne blot er en let opsummering af den strategiske analy-

se, og derfor ikke vil blive uddybet igen.  

  

                                                        

70  Regnskabsåret 2007 – Resultat før finansielle poster (DKK 1316,5 mio.), Netto finansielle 
poster (DKK -136 mio.)  



Værdiansættelse af NKT Holding A/S                                                             
___________________________________________________________________________ 

91 

 

5.1.1 NKT Cables 

Vi vurderer at NKT Cables vil blive presset på omsætningen i 2008, i og med markedet for 

lavspændingskabler, har en tæt relation til aktiviteten i bygge og- anlægssektoren, der er i 

kraftig tilbagegang. På denne baggrund har vi sat væksten lavt, sammenlignet med de foregå-

ende års vækstrater.  

Forholdet venter vi også vil gøre sig gældende i 2009, dog ser vi nogle lyspunkter forude for 

forretningsområdet, især den kommende fabrik i Køln. Fabrikken mener vi vil komme til at 

bidrage særdeles positivt til omsætningen såvel som indtjeningen, idet fabrikken skal være 

selskabets vækstmotor, indenfor det lukrative højspændingskabelområde.  

På trods af det voksende højspændingskabelområde, er omsætningsvæksten for 2010-2012 sat 

noget konservativt, grundet den store usikkerhed på markedet for lavspændingskabler. Usik-

kerheden skyldes primært de tre følgende forhold: faldende byggeaktivitet, øget konkurrence-

intensitet samt stigende råvarepriser.  

Desuden vurderer vi at købet af Kablo Elektro, hvis største forretningsområde ligger inden for 

lavspændingsområdet, kan vise sig at være et dyrt køb, pga. den forventede aktivitetsnedgang, 

og en restrukturering vil på sigt blive nødvendig.  

5.1.2 Nilfisk-Advance 

 

Industrielle rengøringsmaskiner er et af de forretningsområder, som de fleste analytikere ven-

ter, kommer til at mærke den finansielle krise først og hårdest71, da en simpel tommelfinger-

                                                        

71 Interview med chefrådgiver Claus Paaske Larsen, Nordea Markets. 

Tabel 1 – NKT Cables budgetteret omsætning 

Tabel 2– Nilfisk-Advances budgetteret omsætning 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kilde: Egen tilvirkning 
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regel for virksomheder i tilbagegang, er at udskyde ikke akutte investeringer, såsom de fleste 

industrielle rengøringsmaskiner er.   

Nilfisk-Advance har dog endnu ikke kunne mærke en kraftig afmatning på markedet for ren-

gøringsmaskiner72.  

Vi venter derfor at nedgangen på forretningsområdet først vil komme i 2009, akkvisitionen af 

Viper gruppen i 2007, mener vi vil modvirke en del af denne tilbagegang, samt fremadrettet 

udgøre en større andel af omsætningen pga. af gruppens positionering indenfor det lavere 

prissegment indenfor industrielle rengøringsmaskiner, samt eksponeringen mod emerging 

markets lande.  

Omsætningsvæksten er for årene 2011-2012 sat højere end de foregående år, da vi forventer 

stigende markedsandele i emerging markets lande, samt et efterslæb fra virksomheder som har 

udskudt investeringer i industrielle rengøringsmaskiner. 

5.1.3 NKT Photonics 

Vi forventer at tilgangen af Vytran, vil være medvirkende til at øge omsætningen markant i 

2008, fremadrettet ser vi en generel høj omsætning i gruppen, men da mange af gruppens pro-

dukter er i en udviklingsfase, er det svært at spå om deres fremtidige potentiale, hvorfor væk-

sten er baseret på en del skøn.  

NKT Photonics har i forhold til den samlede omsætningen en ubetydelig andel, og vil derfor 

ikke have stor indflydelse på den fundne aktiekurs.     

5.1.4 NKT Flexibles 

                                                        

72 Udsagn fra NKT Holdings CFO Michael Lyng på Finansanalytikerens Virksomhedsdag 03-06- 

2008.  

 

Tabel 3 – NKT Photonics budgetteret omsætning 

Tabel 4 – NKT Flexibles budgetteret omsætning 

Kilde: Egen tilvirkning 
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NKT Flexibles har de seneste år oplevet nogle særdeles gunstige markedsvilkår, hvilket har 

mere end seks doblet omsætningen på bare 3 år. Vi forventer at disse markedsforhold også 

fremadrettet vil gøre sig gældende, ikke mindst takket være ramme-aftalen med brasilianske 

Petrobras, som er en af verdens største aftagere af fleksible rørsystemer.  

NKT Flexibles har ligesom de øvrige aktører i markedet svært ved at følge med efterspørgs-

len, NKT Flexibles kapacitetsudvidelse i Kalundborg forventes først at stå klar i andet kvartal 

2010, hvilket er senere end konkurrenternes kapacitetsudvidelse.  

Disse forhold mener vi vil være medvirkende til at selskabets konkurrenceforhold vil være 

svækket indtil kapacitetsudvidelsen står klar, hvorfor vi opererer med en omsætningsvækst i 

underkanten af 20% indtil 2010 hvilket skal sammenholdes med en vækstrate på ca. 40% i 

2007. Markedet for fleksible rørsystemer opererer med særdeles høje marginer, vi forventer 

derfor at der med tiden vil komme flere aktører ind på markedet, hvilket på langt sigt vil pres-

se marginerne. 

Da NKT Flexibles er konsolideret one-line i resultatopgørelsen, vil selskabets bidrag, derfor 

ikke indgå i den samlede omsætningsvækst.   

6. Værdiansættelse  

6.1 Værdiansættelses metoder 
I vores værdiansættelse af NKT Holding, vil vi værdiansætte koncernen gennem de to model-

ler DCF og EVA, som uddybes nærmere i de følgende afsnit.  

Vi har valgt at værdiansætte NKT Holding som ét selskab, af den simple grund, at dattersel-

skabernes individuelle regnskab ikke er offentligt tilgængelige. Vi mener endvidere at en 

summeret værdiansættelse af datterselskaberne vil blive væsentligt mere usikker, end en vær-

diansættelse af koncernen som helhed.  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Vi har valgt at lave en budgetteret omsætningsvækst for de enkelte datterselskaber med ud-

gangspunkt i den strategiske analyse, og på baggrund af denne, bruge den vægtede omsæt-

ningsvækst til at fremdiskonterer de reformulerede regnskabstal.  

NKT Flexibles vægtede omsætningsvækst vil ikke indgå i fremdiskonteringen, men indgå 

one-line i regnskabstallene for de enkelte år i budgetperioden.  

Af samme grund har vi valgt at undlade at lave en relativ værdiansættelse af de enkelte datter-

selskaber. Generelt er en relativ værdiansættelse uegnet til analyseformål, da det i praksis er 

umuligt at finde en homogen peer gruppe af selskaber, med samme eksponering produkt- og 

markedseksponering samt ensartet regnskabspraksis. 

For at en relativ værdiansættelse er brugbar skal, omsætningsvækst, ROIC, regnskabsstandar-

der, forretningscyklus, samt generelle risikofaktorer være ens. Selv hvis vi skulle have adgang 

til en sammenlignelig peer gruppe, kan vi ikke være sikker på om selskaberne i peer gruppen 

er værdiansat på fair multipler. 

DCF- og EVA-analysen er i høj grad afhængig af den fremtidige EBIT-margin, NKT Holding 

forventer i 2008 en EBIT-margin i intervallet 7%-8%. Nilfisk-Advance, NKT Cables og NKT 

Flexibles er alle cyklisk drevet, de klare sig på indeværende tidspunkt godt, men vil ved en 

global økonomisk afmatning komme ud med væsentlig dårligere marginer end forcastet. 

 Det er svært at indregne forskellige konjunkturforhold i modellerne, hvorfor vi efterfølgende 

laver en følsomhedsanalyse, for at få et mere nuanceret billede af koncernens værdi under 

givne forhold. 
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Værdiansættelsesmodeller

Kapitalværdi-
baserede modeller

Relative værdi-
ansættelsesmodeller

Substansværdi-
modeller (Likvidation)

(Real)
Optionsmodeller

Dividendemodel

Cash flow model

Eva model

P/E

K/IV

EV/EBIT

Kort sigt

Langt sigt

Residualindkomstmodel EV/sales

Earnings-capitalization
model

6.2 Valg af værdiansættelsesmodeller 
Der findes forskellige værdiansættelsesmodeller, som grundlæggende kan kategoriseres som 

vist nedenfor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med værdiansættelsen af NKT Holding vil vores fokus være på den kapitalvær-

dibaserede EVA-model. Det til trods for, at den frie cash flow model (DCF-modellen) i prak-

sis har været og til stadighed er den mest anvendte.  

Det vurderes, at EVA-modellen, der til forskel fra DCF-modellen bygger på regnskabsbasere-

de begreber, vinder større indpas, fordi den mere eksplicit udtrykker den sande værdiskabelse 

i virksomheden i form af merafkastet (economic value added).  

EVA- og DCF-modellerne er teoretisk ækvivalente, og såfremt de grundlæggende forudsæt-

ninger overholdes og er ens, giver de to modeller samme værdi. DCF-modellen benyttes der-

for som kontrol. 

Figur 29 – Gruppering af værdiansættelsesmodeller 

Kilde: FSR, 2002, ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde” 
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EV0 = kap0+

8

t=1

(NOPATt – WACC) · kapt-1

(1 + WACC)t

AGINVn+1 – WACC · kapn

WACC - g
+ · 1

(1 + WACC)n
Σ

NOPAT = Afkastet  på investeret kapital

Kap = Investeret kapital (bogført værdi) 

g = Konstant i vækstfaktor i terminalperioden

n = Antal år med (lav/høj) vækst i  budgetperioden

EV0 = kap0+

8

t=1

(NOPATt – WACC) · kapt-1

(1 + WACC)t

AGINVn+1 – WACC · kapn

WACC - g
+ · 1

(1 + WACC)n
Σ

NOPAT = Afkastet  på investeret kapital

Kap = Investeret kapital (bogført værdi) 

g = Konstant i vækstfaktor i terminalperioden

n = Antal år med (lav/høj) vækst i  budgetperioden

6.2.1 EVA-modellen 

I det følgende afsnit introduceres EVA-modellen, som efterfølgende vil blive benyttet til at 

værdiansætte NKT Holding baseret på budgetforudsætningerne fra afsnit 5. 

 

 

 

EVA-modellen består af to led: den investerede kapital primo målingsperioden og det 

fremtidige merafkast (economic value added), defineret som forskellen mellem afkastet på 

den investerede kapital og afkastkravet.  

Jo større forskellen er mellem afkastet på den investerede kapital og afkastkravet, desto større 

er væksten i den investeret kapital, den estimerede værdi vil dermed afvige fra den bogførte 

værdi af den investerede kapital. 

Dette virker også intuitivt korrekt, da investor kun vil være villig til at betale en merpris i for-

hold til den bogførte værdi af den investerede kapital, hvis de tilkøbte aktiver kan generere et 

fremtidigt merafkast, og derved opnå en positiv NPV.  

EVA-modellen måler den estimerede værdi for både ejere og långivere, hvilket betyder at 

værdien skal tilbagediskonteres med et afkastkrav, som afspejler såvel långivers som ejers 

risikoopfattelse af denne værdi. Da værdien ønskes opgjort ud fra en ejersynsvinkel skal mar-

kedsværdien af NKT Holdings nettorentebærende gæld fratrækkes.   

Ovenstående illustration af EVA-modellen tager udgangspunk i en to-periodisk model. Ideen 

bag den to-periodisk værdiansættelsesmodel er, at NKT Holding i én periode kan have atypi-

ske høje/lave vækstrater.  

På lang sigt (terminalperioden) vil markedsvæksten imidlertid aftage og konkurrencen imel-

lem de enkelte selskaber intensiveres, økonomisk teori tilsiger, at konkurrencen over tid eli-

minere atypiske høje afkast (positive EVA) i de fleste brancher73.   

EVA-modellen hviler på en forudsætning om ”clean surplus accounting” i budgettet. Det be-

tyder, at alle indtægter og omkostninger passerer resultatopgørelsen (totalindkomstbegrebet). 

                                                        

73 FSR 2002, s. 85 
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Overholdes denne forudsætning, er EVA-modellen ikke følsom overfor valg af indregnings-

metoder, regnskabsprincipper mv.  

Ved brug af EVA-modellen skal følgende være overholdt ved fastlæggelse af afkastkravet for 

at overholde konsistensprincippet: 

• Afkastkravet skal estimeres som et vægtet gennemsnit af alle kapitalindsky-

ders afkastkrav (långivere, ejere, minoritetsaktionærer mv.), da EVA model-

lens estimerede værdi distribuerer likviderne mellem alle kapitalindskydere. 

Vægtene beregnes med udgangspunkt i markedsværdier.  

• Afkastkravet estimeres i løbende priser, da værdien estimeres i løbende pri-

ser. Ved fastlæggelse af afkastkravet for hver type af kapitalindskydere tages 

der højde for den systematiske risiko (den ikke diversificerbare risiko). I det 

følgende gennemgås de enkelte dele af EVA modellen. 

6.2.2 Estimation af vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

Estimering af NKT Holdings kapitalomkostninger er en kompliceret problemstilling, såfremt 

de bagvedliggende teoretiske antagelser opfyldes. Som følge af denne kompleksitet gøres 

nogle forenklede antagelser, og af samme grund kan beregning af kapitalomkostninger i prak-

sis ikke betragtes som en eksakt videnskab.  

Kompleksiteten har medført, at der teoretisk såvel som i praksis ikke er konsensus omkring 

anvendelse af en ensartet metode til beregning af kapitalomkostninger. I den følgende gen-

nemgang opstilles derfor nogle generelle retningslinier for, hvorledes kapitalomkostningerne 

kan estimeres. 

Den generelle formel for estimering af WACC er et vægtet gennemsnit af afkastkravet for 

hver type kapitalindskyder: 

I denne definition af WACC er der kun 

medtaget to typer af finansiering, egen-

kapital og rentebærende gæld.  

 

Ved benyttelse af de nedenstående input parametre når vi frem til en WACC på 11,3% i bud-

getperioden samt 11,2% i terminalperioden.  

WACC = kD · GA · (1-t) + EKA · kE

GA = Gældsandel (nettorentebærende gæld)
EKA= Egenkapitalandel
kD = Fremmedkapitalomkostninger (lånerente – lang varighed)
t = Den marginale skattesats

kE = Ejerafkastkrav

WACC = kD · GA · (1-t) + EKA · kE

GA = Gældsandel (nettorentebærende gæld)
EKA= Egenkapitalandel
kD = Fremmedkapitalomkostninger (lånerente – lang varighed)
t = Den marginale skattesats

kE = Ejerafkastkrav
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Disse befinder sig på et højere niveau end de historiske, der fra 2004 til 2007 lå mellem 9,5% 

og 8%, primært grundet vores antagelser omkring et højere renteniveau og risikotillæg74.  

6.2.3 Estimation af fremmedkapitalomkostninger 

Estimering af NKT Holdings fremmedkapitalomkostninger er behæftet med mindre usikker-

hed sammenlignet med estimering af eksempelvis virksomhedens egenkapitalomkostning.  

Da EVA-modellens estimerede værdi måles efter skat, skal låneomkostningen også måles 

efter skat. I konsensus med den i budgettet anvendte skattesats, anvendes den aktuelle sel-

skabsskattesats. Fremmedkapitalomkostningen efter skat kan estimeres som: 

Ved fastlæggelsen af kapitalomkostninger vurderes, hvor stort 

risikotillægget skal være i forhold til en risikofri investering med 

samme varighed. Som estimat for den risikofrie rente benyttes 

Nationalbankens aktuelle rentesats (4,6%)75. 

Det selskabsspecifikke rentetillæg baseres på en samlet risikovurdering. På baggrund af den 

strategiske regnskabsanalyse og foregående analyse vurderes den finansielle risiko i NKT 

Holding at være relativ begrænset.  

Det forventes, at NKT Holding realiserer en vækst i såvel aktiviteten som indtjeningen i de 

kommende år, hvilket skaber et billede af en virksomhed med begrænset finansiel risiko.  

6.2.4 Estimation af ejerafkastkrav 

Ved fastlæggelse af ejerafkastkravet tages udgangspunkt i Capital Asset Pricing Modellen 

(CAPM): 

Det ses, at det forventede afkast på egenka-

pitalen er lig med det risikofrie afkast plus 

et risikotillæg, der bestemmes ved risiko-

præmien og NKT Holdings beta (0,938)76.  

Den risikofrie rente, som er CAPM-modellens første led, er udtryk for den kompensation, 

investoren kræver for at udsætte sit forbrug (tidsværdien af penge). Det andet led i CAPM-

                                                        

74 Se bilag 9 
75 Ledende rentesats, Danmarks Nationalbank d. 5. maj 2008 
76 Beta er beregnet ud fra daglige i NKT Holding og OMXC20 i perioden 01-01-1997 – 31/12-2007. 

kD = (rf+ rs) · (1-t)

rf = Risikofri rente
rs= Selskabsspecifikt risikotillæg 
t  = Selskabsskattesats  

kD = (rf+ rs) · (1-t)

rf = Risikofri rente
rs= Selskabsspecifikt risikotillæg 
t  = Selskabsskattesats  

ke = rf + β [E(rm) - rf]

β = Beta (systematisk risiko)
E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen

ke = rf + β [E(rm) - rf]

β = Beta (systematisk risiko)
E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen
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modellen udtrykker investors kompensation for risiko. Generelt gælder det, at jo større risiko 

målt ved beta desto højere bliver det samlede afkastkrav til egenkapitalen. 

Som estimat for den risikofrie rente (rf) benyttes Nationalbankens aktuelle rentesats. Det sik-

rer, at varigheden på det risikofrie aktiv, varigheden på aktiemarkedet og varigheden af den 

estimerede værdi, der skal tilbagediskonteres, er nogenlunde identisk.   

6.2.4.1 Estimering af den systematiske risiko (β) 

Ideen bag CAPM-modellen er, at kun den del af risikoen, der ikke kan elimineres ved at eje 

en veldiversificeret portefølje af aktier, bør indgå i prisdannelsen af en aktie (systematisk risi-

ko).  

Den del af en akties risiko, der kan bortdiversificeres, kaldes den usystematiske risiko og 

skyldes virksomhedsspecifikke forhold. Beta den systematiske risiko, er et relativt risikomål, 

som tolkes på følgende måde: 

• β = 0 Risikofri investering 

• β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen   

• β = 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

• β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

 

Ved estimering af NKT Holdings beta anvendes den historiske kursudvikling for selskabet og 

aktiemarkedet, defineret som OMXC20. Da NKT Holding er et konglomerat besværliggøres 

brugen af en Peer Group til at understøtte den fundne beta, hvilket er grunden til at denne me-

tode finder anvendelse i denne afhandling. 

6.2.4.2 Estimation af forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

Som markedsportefølje benyttes i denne sammenhæng OMXC20. Det forventede afkast er 

beregnet som det gennemsnitlige årlige afkast i indekset, i perioden fra 1997-2007. Det for-

ventede årlige afkast er beregnet til 15,06%77. 

  

                                                        

77 Se bilag 9 
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Cash flow-baserede modeller:

•Lang eksplicit budgetperiode
•Voksende frit cash flow-formlen

•Valuedriver formlen

•Konvergensformlen

Øvrige modeller:

•Multipler

Cash flow-baserede modeller:

•Lang eksplicit budgetperiode
•Voksende frit cash flow-formlen

•Valuedriver formlen

•Konvergensformlen

Øvrige modeller:

•Multipler

6.2.5 Estimation af terminalværdien 

Filosofien bag den to periodiske værdiansættelsesmodel er, at der som udgangspunkt skal 

udarbejdes et uendeligt budget for NKT Holding, da der er en forventning om, at virksomhe-

den vil fortsætte i det uendelige. Det er dog ikke muligt at udarbejde et sådant budget, hvorfor 

der udarbejdes et eksplicit budget, hvortil der tillægges en terminalværdi.  

Der findes forskellige metoder til at estimere terminalværdien, der grundlæggende kan opde-

les som: 

Terminalværdien beregnes ud fra en tilnær-

met voksende frit cash flow-model, hvor 

merafkastet erstattes med det FCF, der sva-

rer til den metode, som benyttes i den to-

periodiske EVA-model.  

Den tilnærmede voksende FCF-model er i princippet en matematisk forenkling af en uendelig 

budgetperiode med EVA værdier, der løbende øges med vækstfaktoren g.  

Fastsættelsen af terminalværdien bør ske ud fra så realistiske forudsætninger som muligt, da 

værdien ofte udgør langt den største andel af den estimerede værdi af selskabet.  

Den primære faktor i udregningen af terminalværdien er fastsættelsen af den konstante vækst-

rate g. Estimeringen af den konstante vækstrate skal reelt afspejle forventninger til selskabets 

resterende levetid.  

For at understøtte forudsætningerne for fastlæggelsen af terminalværdien tages der udgangs-

punkt i den strategiske regnskabsanalyse og en vurdering af det langsigtede vækstpotentiale 

indenfor NKT Holdings forskellige områder.  

Det opvejes og sammenholdes med et estimat for den langsigtede vækst i økonomien (på lang 

sigt er det ofte ikke realistisk at forvente, at NKT Holdings procentmæssige vækst overstiger 

den økonomiske procentmæssige vækst). Da selskabet derved på meget langt sigt, vil blive en 

væsentlig del af økonomien.  
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Som surrogat for den langsigtede vækst i økonomien benyttes den forventede inflationsvækst 

og reale BNP vækst for Europa78. 

Med det forventede inflations- og BNP niveau på ca. 2% vurderes g at ligge i intervallet 1-

3%. Inddrages den strategiske regnskabsanalyse og selskabernes forventede vækstpotentiale, 

estimeres vækstfaktoren til 2,75% i terminalperioden.   

Argumentet for en højere g end inflationen og markedsvæksten i økonomien skyldes, en 

kombination af en relativ stærk langsigtet vækst i flere af de områder hvor NKT Holding ope-

rerer på. 

Fastlæggelsen af vækstfaktoren er en af de parametre, der er vanskelige at vurdere. Vi vil der-

for i forbindelse med værdiansættelsen blandt andet foretage en følsomhedsanalyse på netop 

denne parameter. 

                                                        

78 Forecast for eurozonen 5. Maj 2008 Eurostat.com, inflation ca. 2%, BNP ca. 2% 
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6.3 Værdiansættelse af NKT Holding 
På baggrund af budgetforudsætningerne og den foregående analyse kan værdien af NKT Hol-

ding estimeres ved hjælp af EVA-modellen: 

Figur 30 – Estimeret værdi af en aktie i NKT Holding via EVA-modellen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra budgettallene kan det ses, at NKT Holding ud fra den positive EVA skaber værdi. Det 

betyder, at investoren vil være villig til at betale en merpris i forhold til den bogførte værdi af 

egenkapitalen.  

Den positive tendens i EVA skyldes en højere NOPAT, drevet af en stigende omsætnings-

vækst. Væksten i EVA bliver i budgetperioden positivt forstærket af en forbedring af over-

skudsgraden, 7,30% i 2007, til 7,46% i E2008. Endvidere ses betydningen af at få fastlangt så 

realistiske forudsætninger som muligt ved estimeringen af terminalværdien, da denne udgør 

51,37 % af den estimerede værdi.   

Værdien af NKT Holding er metodisk udledt ved, at investeret kapital primo tillægges kapi-

talværdien af EVA i budgetperioden og terminalperioden, hvorved EV (enterprise value) eks-

klusiv ikke driftsmæssige aktiver fremkommer.  

De netto finansielle aktiver tillægges EV under forudsætning om, at al overskydende likviditet 

enten udloddes eller investeres i projekter, som giver en nettonutidsværdi på nul. Hvilket vil 

sige at afkastet af investeringen er lig afkastkravet.  
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Den estimerede værdi af egenkapitalen udgør dermed DKK 10.949,9 mio. med et antal aktier 

på 22.638.000 betyder det at svaret på hovedproblemstillingen kan estimeres til:     

Ifølge vores beregninger vurderes en pris pr. NKT aktie den 5. maj 2008 

at være kurs DKK 463,2.  

NKT Holding blev den 5. maj fulgt af 9 finanshuse, alle med en købsanbefaling, med kursmål 

mellem DKK 350 – 540, og et gennemsnitligt kursmål på DKK 464,2579 hvilket stemmer 

godt overens med vores beregninger.  

For at kontrollere den estimerede værdi er der på baggrund af DCF-modellen, foretaget en 

værdiansættelse af NKT Holding, detaljerne findes i bilag 11. Forudsætninger er de samme, 

som antaget i EVA-modellen, og beregningerne fører derfor til samme resultat med en aktie-

kurs på DKK 463,2.  

DCF-modellen bygger modsat EVA-modellen på princippet om tilbagediskontering af de 

fremtidige FCF. Som konsekvens medfører det blandt andet, at terminalværdien i DCF-

modellen, ofte vil bidrage med en væsentlig større andel af den samlede værdi, der i dette 

tilfælde udgør 86,49%. Dette er dog ikke ensbetydende med, at EVA-modellen er mere præ-

cis, idet de to modeller altid skal give det samme værdiestimat. Problemet opstår først, hvis de 

interne budgetforudsætninger brydes.  

En anden forskel som kan konstateres er, at DCF-modellen viser et pengestrømsbaseret fler-

periodisk værdimål, hvorimod EVA-modellen viser periodiske præsentationsmål, hvilket vur-

deres at give en styringsmæssig fordel.  

Dette skyldes, at cash flow ikke kan tolkes entydigt, da negative cash flow kan opfattes posi-

tivt, hvis de skyldes vækst, men kan også opfattes negativt, hvis de skyldes en lav rentabilitet. 

Dette underbygger argumentet for valg af EVA som værdiansættelsesmodel. 

Den noterede aktiekurs for NKT den 5. maj 2008 var på DKK 42280, hvilket er 8,8 procent 

lavere end det vurderede skøn på 463,2. Spørgsmålet om dette er den korrekte aktiekurs, kan 

der blandt analytikere være delte meninger om.  

                                                        

79 Data fra Bloomberg, se bilag 10 
80 www.cse.dk 
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Det skyldes at der ikke er tale om nogen eksakt videnskab, da værdiansættelsen af NKT Hol-

dings er baseret på en række skøn. Det er derfor ikke muligt, at opstille nogen endegyldig 

sandhed i relation til NKT Holdings aktiekurs.  

På denne baggrund foretages der en følsomhedsanalyse for at vurderer, hvilken betydning 

ændringer i de anvendte forudsætninger kan have på estimeringen af NKT Holdings aktiekurs.  

6.4 Følsomhedsanalyse på NKT Holdings aktiekurs 

Formålet med følsomhedsanalysen, er at udarbejde et værdiinterval for NKT Holdings aktie-

kurs. På baggrund af den strategiske regnskabsanalyse identificeres forskellige sandsynlige 

scenarier.  

På basis af disse scenarier foretages følsomhedsanalysen. Med udgangspunkt i parametrene 

WACC, g, beta samt ”andre faktorer” foretages en følsomhedsanalyse, hvor det vurderes 

hvilken indflydelse de har på estimeringen af NKT Holdings aktiekurs.  

6.4.1 Følsomhed på NKT Holdings aktiekurs ved ændring af WACC og g 

Argumentet for at vælge WACC og g skyldes, at sammensætningen af disse parametre har 

stor betydning for diskonteringsfaktoren og fastsættelsen af terminalværdien, der udgør en 

betydelig andel af den samlede værdi.  

Begge faktorer er baseret på en række skøn, og det findes derfor relevant, at benytte andre 

estimater for disse parametre for at få en indikation af NKT Holdings aktiekurs.     

Figur 31 viser et værdiinterval, hvor der ændres på WACC og g. Som det kan ses, spænder 

NKT Holdings aktiekurs mellem 417,81 og 526,57 alt afhængig af sammensætningen af 

WACC og g. 

Figur 31 – Følsomhedsanalyse af WACC og g 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det grå område indikerer det værdiinterval, som NKT Holdings aktiekurs skønnes at befinde 

sig i. 

Det omridsede område viser, at selv mindre ændringer af faktorerne har indflydelse på den 

estimerede aktiekurs, der svinger mellem en kurs på mellem 446,72 - 482,15.  

Det kan med udgangspunkt i værdiintervallet tolkes, at NKT Holdings aktiekurs den 5. maj 

2008 på DKK 422 er for lav, da værdien ligger uden for intervallet. 

En anbefaling på NKT Holding med udgangspunkt i dagskursen d. 5. Maj 2008 vil med den 

upside der er til værdiintervallet, typisk resultere i en Hold anbefaling81. 

Tolkningen skal dog tages med varsomhed, da mindre ændringer i forudsætningerne kan med-

føre, at aktiekursen får et andet niveau og investeringsperspektiv.  

6.4.2 Følsomhed på NKT Holdings aktiekurs ved ændring af beta 

Det er valgt at fremhæve følsomheden på betaværdien isoleret set, da den har stor betydning 

for sammensætningen af ejerafkastkravet og dermed indirekte på niveauet for WACC’en. 

Dette synspunkt forstærkes yderligere i NKT Holdings situation, da fremmedkapitalomkost-

ningerne har en mindre effekt på niveauet for WACC’en, da det tidligere er vist i Figur 26 at 

NKT Holding historisk har været gode til at forrente fremmedkapital. 

Som figuren udtrykker, vil en mindre ændring i β, hvor de andre parametre holdes konstant, 

have en relativ stor indflydelse på niveauet for WACC’en, som kanaliseres over på aktiekur-

sen.  

En ændring af beta på 0,3 vil medføre et interval i NKT Holdings aktiekurs gående fra kurs 

382,8 til kurs 598,8. Det belyser vigtigheden af, at fastsættelsen af betaværdien bør ske ud fra 

så realistiske forudsætninger som muligt, da værdien har stor betydning for den estimerede 

aktiekurs.  

                                                        

81 Nordea, Equity Research ”NKT Holding” 10-01-2007, s. 74. 

Figur 32 – Følsomhedsanalyse af ß 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Vores beta på 0,94 er udregnet på baggrund af daglige lukkekurser på NKT Holding og 

KFX/OMXC20 indekset i perioden 1/1-1997 – 28/12-2007. 

6.4.3 Følsomhed på NKT Holdings aktiekurs ved ændring af andre faktorer 

Indtil videre har følsomhedsanalysen haft fokus på ændringer i parametrene WACC, beta og 

g i terminalværdien. Den finansielle valuedriver, omsætningsvækstens udvikling i den ekspli-

citte budgetperiode især har stor indflydelse på NKT Holdings aktiekurs. Omsætningsvæksten 

er forbundet med en vis usikkerhed, da det er en svær målbar størrelse, og er derfor relevant at 

måle på.  

Med udgangspunkt i omsætningsvæksten er der foretaget en følsomhedsanalyse, hvor den 

budgetterede omsætning per år, er ændret med en procentsats ud fra den vægtet omsætnings-

vækst, i enten opad eller nedadgående retning samtidig med, at de andre faktorer holdes kon-

stant.  

Med andre ord er denne følsomhedsanalyse, et udtryk for den betydning det ville få på aktie-

kursen, hvis vi havde over- eller undervurderet omsætningsvæksten i NKT Holding i budget-

perioden med op til ±30 %. 

Figur 33 viser, at selv hvis vi har under- ellers overvurderet omsætningsvæksten i budgetperi-

oden med ±30%, vil det ikke have den store betydning for aktiekursen, som vil ligge i inter-

vallet 447,1 – 480,4.  

6.5 Delkonklusion på værdiansættelsen 

Med udgangspunkt i budgettet fra afsnit 5, var det muligt ved udarbejdelse af WACC, termi-

nalværdien samt vækstfaktoren g at udarbejde den endelige værdiansættelse af NKT Holding. 

WACC’en blev fastsat ud fra en estimering af fremmedkapitalomkostningerne samt ejerens 

afkastkrav.  

For NKT Holding havde fremmedkapitalomkostningsandelen en mindre betydning og 

”gældsandelen” udgjorde kun ca. 30%.  

Figur 33 – Følsomhedsanalyse på omsætningsvækst 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Ejernesafkastkrav blev estimeret til at være 14,41% ved anvendelse af CAPM modellen med 

en ß på 0,94 og et likviditetstillæg på nul, da NKT Holding indgår i OMXC20-indekset og 

derfor må antages at være yderst likvid.  

Det var herefter muligt, at estimere de gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger til 11,32% 

og den selvfinansieret vækst til at ligge i niveauet 20,60% -21,29% henover budgetperioden. 

Omsætningsvæksten g blev over budgetperioden sat til 2,1% - 9,3% afhængig af selskabsspe-

cifikke forhold, i terminalperioden blev omsætningsvæksten sat til 2,75%. 

Med inputtet fra budgettet og estimeringen af WACC og terminalværdien var det muligt at 

foretage en værdiansætte af NKT Holding ud fra EVA- og DCF-modellen, hvor aktiekursen 

blev fastsat til DKK 463,2.  

For at belyse de usikkerhedsmomenter, der eksisterer i værdiansættelsen, blev der uarbejdet 

en følsomhedsanalyse for ændringer i WACC’en og den konstante vækstrate g.  

Argumentet for at foretage en følsomhedsanalyse af disse parametre skyldes, at de begge ind-

går i fastsættelsen af terminalværdien, der udgjorde henholdsvis 51,37% (EVA-modellen) og 

86,49% (DCF-modellen).  

Følsomhedsanalysen viste at selv mindre ændringer i sammensætningen af disse elementer 

havde en relativ markant effekt på aktiekursen. 
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7. Konklusion 
Formålet med afhandlingen har været at værdiansætte NKT Holding med udgangspunkt i en 

kvalitativ og kvantitativ analyse, hvor en firetrins faseinddelt referenceramme var fundamen-

tet for bevarelsen af hovedproblemstillingen: 

”Hvilken værdi vurderer vi, at en aktie i NKT Holding A/S skal estimeres 

til d. 5 maj 2008?”. 

Fase I – Strategiske analyse 

Den strategiske analyse af NKT Holding har omhandlet de fire datterselskaber, vi har dog 

tillagt de tre selskaber NKT Cables, NKT Flexibles og Nilfisk-Advance en større vægt da 

disse udgør over 98% af NKT Holdings samlede omsætning. 

Den strategiske analyse af NKT Cables viste, at selskabet er påvirket af konjunkturmæssige 

forhold, men at teknologiske og politiske faktorer i stigende grad fremadrettet også vil spille 

ind, i det NKT Cables satser mere på højspændingskabelområdet.  

Dette tiltag ser vi som yderst fornuftigt taget det mættede lavspændingsmarked i betragtning, 

samt NKT Cables fordele indenfor især højspændingskabelområdet.  

Den forretningsmæssige geografiske spredning på NKT Cables markeder, giver selskabet en 

god risikospredning, da afhængigheden af enkelte markeder minimeres. Endvidere vurderer vi 

at selskabets strategi fremadrettet, sætter selskabet i stand at kaperer den fremtidige markeds-

situation.  

Da lavspændingsmarkedet på nuværende tidspunkt er NKT Cables største marked, vil en på-

virkning af den i gangværende afmatning indenfor bygge- og anlægsbranchen, dog ikke kunne 

undgås, og vil være en stor udfordring for selskabet.  

Den strategiske analyse af NKT Flexibles viste, at selskabet har en stærk markedsposition, i 

det de opererer på et højteknologisk marked, med kun tre spillere. Samtidig med at efter-

spørgslen efter selskabernes produkter langt overstiger produktionskapaciteten på nuværende 

tidspunkt.  
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NKT Flexibles er ikke direkte konjunkturafhængige, da det primært er olieprisen der afgør, 

hvorvidt det er rentabelt at i gangsætte nye olieefterforsknings projekter, hvilket anslås til 

oliepriser på mere end USD 50 pr. tønde. Denne sammenhæng så vi dog ikke som et problem, 

da olieprisen d. 5. maj 2008 lå i niveauet USD 12082 pr. tønde.  

Set i denne sammenhæng er den planlagte kapacitetsudvidelse på 65% strategisk fornuftig. 

NKT Flexibles kan dog i fremtiden stå med udfordringer i forhold til nationale toldbarrierer, 

da de ikke i tråd med konkurrenterne, har produktionsfaciliteter decentraliseret på de største 

markeder, men i stedet har en centraliseret produktion i Danmark.  

Den strategiske analyse af Nilfisk-Advance viste, at selskabet var i besiddelse af en stærk mar-

kedsposition, indenfor dets vigtigste segment, professionelle rengøringsmaskiner. Selskabet 

har de senere år skabt sin stærke position gennem en stribe opkøb, der i løbet af de kommende 

år vil positionere selskabet endnu stærkere, efterhånden som det fulde potentiale ved integra-

tionerne opnås.  

Selskabet er en international aktør med markedstilstedeværelse på samtlige af de vigtige mar-

keder, hvilket giver en god global risikospredning. Selskabets produkter er dog i høj grad kon-

junkturfølsomme, da investeringer i nye rengøringsmaskiner oftest bliver udskudt i ned-

gangstider.  

Fase II – Regnskabsanalyse 

For at forberede regnskabet til analysebrug, har korrigerede vi NKT Holdings 2004 regnskab 

efter IFRS standarden, for derved at gøre regnskaberne 2004-2007 sammenlignelige. De væ-

sentligste korrektioner i forhold til overgagen til IFRS, var goodwill, minoritetsinteressernes 

andel, hensættelser samt pensionsforpligtelser.  

For at øge brugbarheden af NKT Holdings regnskab til analytisk brug, korrigerede vi for til-

bagevendende og transitoriske poster. Størstedelen af disse fortaget korrektioner, stammer fra 

NKT Holdings komplicerede opbygning som konglomerat, samt de seneste års opkøb, såsom 

købet af ALTO i 2004.  

For at tydeliggøre kilderne til værdiskabelsen (NOPAT og investeret kapital) blev resultatop-

gørelsen og balancen opdelt i drifts- og finansieringsrelaterede regnskabsposter.  

                                                        

82 Dated Brent 05-05-2008  
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Det dannede fundamentet for at kunne foretage rentabilitetsanalyse af NKT Holdings nøgle-

tal, der viste at NKT Holdings egenkapitalforretning i den analyserede periode var steget fra 

16,91% i 2005 til 29,86% i 2007. 

En dekomponering af NKT Holdings egenkapitalforretning afslørede, at stigningen i afkast-

ningsgranden (14,32% i 2005 og 23,17% i 2007) primært var årsagen hertil. Stigningen i 

egenkapitalforrentningen medførte en at den selvfinansierede vækst gik fra 5,91% i 2005 til 

21,24% i 2007. 

Dekomponeringen af afkastningsgraden fastslog, at årsagen til stigningen primært kunne til-

skrives indtægts/omkostningsforholdet, da overskudsgraden i perioden var inde i en opadgå-

ende trend.  

Fase III – Budgettering  

Vi valgte at udarbejde NKT Holdings budget over en femårig periode, i det selskabet ikke er 

præget af patentudløb, med bestemmende indflydelse på indtjeningen over en længere perio-

de. En femårig periode kan desuden retfærdiggøres da NKT Holding har iværksat en række 

strategiske tiltag, der opnår den fulde effekt i løbet af den femårige periode. 

Fundamentet for udarbejdelsen af budgettet var den strategiske regnskabsanalyse fra første og 

anden fase, hvor relevante valuedrivere og markedsforhold blev analyseret. Disse observatio-

ner dannede grundlag for udarbejdelsen af omsætningsvæksten for de enkelte datterselskaber i 

NKT Holding.  

Vi udarbejdede herefter en samlede omsætningsvækst for NKT Holding, og multiplicerede 

den på de enkelte år i budgetperioden.  

Fase IV – Værdiansættelse  

Strukturen for værdiansættelsen af NKT Holding blev indledt med en argumentation for val-

get af værdiansættelsesmodel, hvorefter de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

(WACC) og vækstfaktoren (terminalværdien) blev estimeret til henholdsvis 11,9% og 2,75%.  
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Med inputtet fra budgettet og estimeringen af WACC og terminalværdien var det muligt at 

foretage en værdiansætte af NKT Holding ud fra EVA og DCF modellen, og besvare hoved-

problemstillingen: 

Vi vurderer en pris pr. aktie i NKT Holding den d. 5. maj 2008 til kurs 

463,2. 

Den noterede aktiekurs for NKT Holding den 5. maj 2008 var på 422, hvilket er 8,8 procent 

lavere end det estimerede skøn på 463,2, og vurderes derfor at være undervurderet. 

NKT Holdnings aktiekurs var behæftet med en række skøn og der blev derfor udarbejdet en 

følsomhedsanalyse.  

Følsomhedsanalysen viste at selv mindre ændringer i sammensætningen af WACC og den 

konstante vækstrate g havde en relativ markant effekt på aktiekursen. Ligeledes viste størrel-

sen på beta at have stor indflydelse på niveauet af WACC og dermed på estimeringen af ak-

tiekursen.  

På baggrund af følsomhedsanalysen og de usikkerhedsmomenter, der er tilknyttet fastlæggel-

sen af den konkrete værdi, kan det konkluderes, at aktiekursen snarere skal ses som en indika-

tion end den endelige sandhed, og som det grå område indikerede, vurderes NKT Holdings 

aktiekurs med større sandsynlighed at befinde sig indenfor værdiintervallet på kurs 446,72 og 

kurs 482,15.  
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7.1 Perspektivering 
Siden skæringsdatoen d. 5. maj 2008, er NKT Holding aktien, ligesom det resterende marked, 

faldet voldsomt i kurs, i kølvandet på den globale finansielle krise, som det ses på Figur 34  

Figur 34 – Kursudvikling på NKT Holding og OMXC20 

 

Kilde: Nordea e- markets, egen tilvirkning 

Efterårets udvikling på de finansielle markeder, har skabt en helt ekstrem situation, som ikke 

direkte kan sammenlignes med noget historisk set. Situationen påvirker NKT Holding på for-

skellig vis som vi vil kommenterer nedenfor. 
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7.1.1 Finansielle forhold  

Finanskrisen indvirke på de finansielle markeder, har i slutningen af efteråret 2008, sendt 

”prisen” på penge ud på en gevaldig rutsjetur. Udviklingen kan aflæses på nedenstående graf 

over henholdsvis den danske og europæiske 3 måneders pengemarkedsrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt har en kraftigt stigning i pengemarkedsrenterne, en både eksplicit og implicit påvirk-

ning på NKT Holding. Da selskabet berøres direkte gennem højere finansieringsomkostnin-

ger, mens aftagerne af selskabets produkter, ligeledes påvirkes af stigende omkostninger, da 

niveauet for igangsættelsen af nye investeringsprojekter nedbringes.  

På sigt en faktor der alt andet lige vil påvirke omsætningen i en negativ retning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 – Udviklingen i pengemarkedsrenterne 

Kilde: Nordea e-Markets, egen tilvirkning 
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7.1.2 Erhverv og forbrugertilliden 

 

 

Udviklingen i forbrugertilliden83 siden skæringsdatoen, viser en markant forværring i forbru-

gernes syn på den fremtidige økonomiske udvikling. Alt andet lige, vil forbrugernes dystre 

syn på økonomien resulterer i en generel økonomisk afmatning, i og med forbrugerne bliver 

mere tilbageholdende i  deres forbrugsmønstre. For NKT Holding vil det blandt andet betyde 

en forringelse af NKT Cables muligheder for at afsætte, særligt kabler indenfor lavspæn-

dingsområdet, som er tæt korreleret med udviklingen indenfor bygge- og anlægssektoren.  

Nilfisk-Advance, bliver ligeledes påvirket af den svækkede forbrugertillid, både i det at den 

almindelige forbruger køber færre rengøringsmaskiner, men de rammes også på deres primæ-

re marked for professionelle rengøringsmaskiner, da forbrugertilliden er tæt korreleret med 

aktiviteten i erhvervslivet.    

 
 
 
 
 
 

                                                        

83  OECD consumer confidence index, tallet er en indikator for forbrugernes syn på økonomien 
de næste 12 måneder, sammenlignet med samme tid sidste år. 

Kilde: OECD , egen tilvirkning 

Figur 36 – Udviklingen i den europæiske forbrugertillid 
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7.1.3 Olieprisen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Olieprisens halvering siden skæringsdatoen, har betydet at olieprisen nu befinder sig på et 

niveau hvor det efter NKT Flexibles egne beregninger84, ikke længere er attraktivt at igang-

sætte nye olieudvindings projekter.  

Hvis olieprisen over længere tid bliver i det nuværende niveau, vil det betyde en markant for-

ringelse af forretningsgrundlaget for NKT Flexibles, der i vores analyse er en af NKT Hol-

dings, markante vækstfaktorer.  

De nævnte forhold, samt den generelle markedspsykologi, har været medvirkende til at NKT 

Holding, har været udsat for et markant kursfald siden foråret.  

Tendensen har været at der i høj grad er blevet handlet med følelser, snarere end fornuft, hvil-

ket har været en medvirkende faktor til at der er blevet solgt ud af alle risikofyldte værdipapi-

rer.  

På trods af de ændrede markedsforhold, ser vi dog fortsat NKT Holding som en attraktiv in-

vestering på det nuværende niveau.  

 

                                                        

84 NKT Globale perspektiver 2008 s. 34 

Kilde: Nordea e-Markets, egen tilvirkning 

Figur 37 – Olieprisens udvikling 
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Bilag 2 

Korrigeret passiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 3 

Korrigeret aktiver         
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Bilag 4 

Budgetterede resultatopgørelse 
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Bilag 5 

Budgetterede aktiver  
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Bilag 6 

Budgetterede passiver 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 7 
 
Udvikling i BNP vækst og private investeringer, historiske samt forecast 

 

Kilde: Global Insight, egen tilvirkning 
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Bilag 8 
Udviklingen i private, offentlige og virksomheders investeringer, historiske samt forecast  

 

Kilde: Global Insight, egen tilvirkning 
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Bilag 9 

 

Rentabilitetsanalyse 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 10 
Analytikernes anbefaling og kursmål 

 
 

Bilag 11 
 

  

Kilde: Bloomberg, egen tilvirkning 

Estimeret værdi af en aktie i NKT Holding via DCF-modellen 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 12 

Interview med Chefrådgiver Claus Paaske Larsen, Nordea Savings & Asset Management. 

 

• Hvor stor en indflydelse har metalpriserne for selskabet, og særligt indenfor 

NKT Cables? 

NKT Holding har pt. ikke mærket noget negativt ved de stigende metalpriser, da de 

problemfrit har kunne overfører prisstigningerne til aftagerne pga. den store efter-

spørgsel, især indenfor NKT Cables. Dette kan dog ikke vare ved, og udfaldet vil højst 

sandsynligt være enten faldende råvarepriser, eller at NKT Holding må acceptere nogle 

laverer marginer på sine produkterne. Vi har de seneste år set en efterspørgsel der har 

været langt større end udbuddet85, hvilket har gjort at selskaberne har udbygget eksi-

sterende produktionsfaciliteter, dette kan jeg godt se som værende et problem på sigt 

når efterspørgslen overstiger udbuddet. NKT Cables har dog fordelen ved at opererer 

på flere markeder, særligt det Østeuropæiske hvor de på nuværende tidspunkt ikke har 

mærket nogen afmatning.  

 

• Afdækker NKT Cables metalstigningerne ved hjælp af finansielle kontrak-

ter? 

NKT Cables afdækker i lighed med andre aktører på markedet som er tæt relateret til 

metalpriserne sine udgifter løbende, NKT Cables afdækker ca. 4-6 mdr. frem. Gevinsten 

på de finansielle kontrakter har dog de seneste år været forholdsvist beskeden. Prisen 

på metaller bliver bestemt på store råvarebørser, hvorfor NKT Cables har samme kon-

kurrenceforhold som sine konkurrenter.  

 

 

 

                                                        

85 Her menes især lavspændingsområdet som har været yderst gunstigt for NKT Cables.  
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• Ser man det som en stor force at NKT Flexibles aldrig har haft brud på sine 

kabler? 

NKT Flexibles har i modsætning til sine konkurrenter Wallstrem  og Technip ikke haft 

brud på sine kabler, hvilket ses som et stort plus for selskabet, da olieplatformene ope-

rerer med meget store omkostninger til den daglige drift. Et defekt rør er desuden me-

get kostbart at udskifte, ikke mindst pga. vanddybden, men også produktionstabet, 

samt den potentielle miljøbelastning, hvis røret skulle gå i stykker og resulterer i et 

olieudslip.  De høje krav til de fleksible rørs kvalitet gør det desuden meget svært for 

indtrængere på markedet at etablere sig, pga. en meget grundig godkendelse proces.  

 

• Der har været meget snak om at Nilfisk-Advance vil være meget sårbar over 

en finansiel krise, hvordan ser du det? 

Det er rigtigt at mange analytiker frygter at en dybere finansiel krise især vil påvirke 

Nilfisk-Advance, da hovedparten af aftagerne af selskabets produkter er virksomheder, 

og det er alment kendt at virksomheder udskyder ikke akutte investeringer, såsom pro-

fessionelle rengøringsmaskiner under en lavkonjunktur. Dog har Nilfisk-Advance til de 

flestes overraskelse, ikke mærket et faldende salg endnu.    
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Bilag 13 

Interview med Senioranalytiker Dan Wejse, Nordea Markets. 

 

• Er der nogle særlige poster du mener man skal korrigere for når man laver 

det analytiske regnskab? 

NKT Holding leverer generelt regnskaber af meget høj kvalitet til analysebrug, dog 

kam man argumentere for at diverse akkvisitioner gennem årene kan korrigeres for. 

Jeg mener dog at disse mere er et udtryk for koncernens almindelige drift, og derfor ik-

ke nødvendigvist skal korrigeres. Personligt har jeg ikke valgt at korrigere for disse. 

Metalpriserne kan dog være et område som nogle vælger at korrigere for pga. de store 

prisstigninger de seneste år, den direkte effekt er især en øget omsætning. Men også ge-

vinster, som primært NKT Cables har haft på finansielle kontrakter, disse er dog i for-

hold til Cables omsætning relative beskedne ca. DKK 3-6 mio. årligt. Igen har jeg den 

holdning at man ikke kan spå om den fremtidige prisudvikling, hvorfor det i mine øjne 

vil være mest retvisende at fremdiskontere de historiske tal.     

 

• Hvad er NKT Flexibles force? Det nævnes at Technip kan levere teknisk 

krævende løsninger og Wellstream har specialiseret i at producere i stor 

volumen.  

NKT Flexibles er i forhold til sine konkurrenter en forholdsvis lille spiller på markedet  

med en andel af verdensmarkedet på 15%, mens Technip sidder på 55% og Wellstream 

på 30%. NKT Flexibles har et anerkendt rygte i markedet for at producere fleksible rør 

af meget høj kvalitet, idet der aldrig har været brud på selskabets fleksible rør, i mod-

sætning til konkurrenterne.  Markedet er for tiden drevet af andre faktorer, idet der er 

enorm efterspørgsel efter fleksible rør pga. en høj oliepris, hvilket gør at leveringstid 

frem for pris er en væsentlig større konkurrenceparameter.  
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• Er det at NKT Flexibles har en indbygget lysleder i røret, et first mover ad-

vantage eller en nødvendighed? 

NKT Flexibles var den første og den eneste der på nuværende tidspunkt kan tilbyde at 

leverer fleksible rørsystemer med indbygget lysleder, argumentet er at lyslederen kan 

registrere antal bøjninger i røret da disse reducere levetiden på røret væsentligt. Et 

fleksibelt rør kan dog holde i ca. 20 år, og der er endda tale om at man kan genbruge 

gamle rør fra nedlagte olieplatforme, dette er der dog ingen der har gjort endnu.  

 

• Hvornår regner man med at NKT Flexibles EBIDTA-margin falder tilbage fra 

de i 2007 21,8% mod ”Building Power”86 niveauet på 13-14%? 

Indtil videre kan man i branchen ikke se en faldende efterspørgsel, og visse analytikere 

begynder ligefrem at indregne en EBITDA-margin i omegnen af 30% for 2008, dette vil 

dog med tiden komme ned på et lavere niveau, men på indeværende tidspunkt kan jeg 

godt se at den høje margin vil fortsætte nogle år.  

 

• Hvilken værdi skal man tillægge NKT Flexibles samarbejde med Acergy? Og 

har NKT Holdings på noget tidspunkt givet udtryk for et 100% ejerskab? 

 

Der er ingen tvivl om at samarbejdet mellem NKT Flexibles og Acergy er yderst vigtigt 

for begge parter, idet Acergy stadigvæk står for en stor del af ordreindgangen hos NKT 

Flexibles, dog i mindre grad end de historisk har gjort. Desuden komplementær de hin-

anden rigtig godt i og med at Acergy takket være samarbejdet kan levere komplette 

løsninger til olieindustrien. NKT Holding har ikke givet udtryk for, at de gerne ville op-

nå et 100% ejerskab af NKT Flexibles. 

  

                                                        

86 NKT Holdings strategiplan for 2012 
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